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399 ม.11  ซอย-  ถนนพหลโยธิน  แขวง/ตําบล ศรีวิชัย
  เขต/อําเภอ ลี้  จังหวัดลําพูน  51110

พื้นที่ 184.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 7,530 คน
ชาย 3,763 คน

หญิง 3,767 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลศรีวิชัย
อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีวิชัย

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลศรีวิชัย จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลศรีวิชัยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลศรีวิชัย จึงขอ
ชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 22,641,929.84 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 38,755,904.73 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 4,256,750.80 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
307,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 415,800.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 49,578,277.83 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 119,566.65 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 66,198.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 73,061.95 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 74,650.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 20,095,887.13 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 29,148,914.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,852,879.45 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 45,055,779.59 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 17,622,837.74 บาท

งบบุคลากร จํานวน 15,595,262.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,658,714.85 บาท

งบลงทุน จํานวน 328,965.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,850,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,852,879.45 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลศรีวิชัย
อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 119,566.65 100,000.00 100,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

66,198.10 40,000.00 60,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 73,061.95 100,000.00 73,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 74,650.00 90,000.00 79,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 333,476.70 330,000.00 312,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 20,095,887.13 25,415,000.00 20,430,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,095,887.13 25,415,000.00 20,430,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,148,914.00 34,020,700.00 32,607,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

29,148,914.00 34,020,700.00 32,607,500.00

รวม 49,578,277.83 59,765,700.00 53,350,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลศรีวิชัย
อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 17,622,837.74 21,320,940.00 20,709,788.00

งบบุคลากร 15,595,262.00 20,777,400.00 18,077,380.00

งบดําเนินงาน 9,658,714.85 10,038,060.00 10,088,032.00

งบลงทุน 328,965.00 5,619,300.00 2,403,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,850,000.00 2,010,000.00 2,071,800.00

รวมจายจากงบประมาณ 45,055,779.59 59,765,700.00 53,350,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลศรีวิชัย

อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลศรีวิชัย
อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,909,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,806,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,149,172

แผนงานสาธารณสุข 2,934,880

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 347,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,309,180

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 461,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,643,540

แผนงานการเกษตร 80,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,709,788

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 53,350,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลศรีวิชัย
อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 20,709,788 20,709,788
    งบกลาง 20,709,788 20,709,788
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,495,040 305,640 2,580,680 180,720 8,562,080
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,870,400 305,640 2,580,680 180,720 5,937,440

งบดําเนินงาน 831,000 5,000 506,000 5,000 1,347,000
    ค่าตอบแทน 150,000 0 96,000 0 246,000

    ค่าใช้สอย 501,000 5,000 155,000 5,000 666,000

    ค่าวัสดุ 140,000 0 140,000 0 280,000

    ค่าสาธารณูปโภค 40,000 0 115,000 0 155,000

รวม 6,326,040 310,640 3,086,680 185,720 9,909,080

หน้า : 1/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 1,013,740 307,460 1,321,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,013,740 307,460 1,321,200

งบดําเนินงาน 445,000 40,000 485,000
    ค่าตอบแทน 60,000 0 60,000

    ค่าใช้สอย 315,000 9,000 324,000

    ค่าวัสดุ 70,000 31,000 101,000

รวม 1,458,740 347,460 1,806,200

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 579,600 3,002,340 3,581,940
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 579,600 3,002,340 3,581,940

งบดําเนินงาน 246,000 2,519,432 2,765,432
    ค่าใช้สอย 216,000 1,455,940 1,671,940

    ค่าวัสดุ 30,000 1,063,492 1,093,492

งบเงินอุดหนุน 0 1,801,800 1,801,800
    เงินอุดหนุน 0 1,801,800 1,801,800

รวม 825,600 7,323,572 8,149,172

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 481,920 369,360 851,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 481,920 369,360 851,280

งบดําเนินงาน 1,096,000 727,600 1,823,600
    ค่าตอบแทน 154,000 0 154,000

    ค่าใช้สอย 786,000 581,600 1,367,600

    ค่าวัสดุ 156,000 146,000 302,000

งบเงินอุดหนุน 260,000 0 260,000
    เงินอุดหนุน 260,000 0 260,000

รวม 1,837,920 1,096,960 2,934,880

หน้า : 4/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 227,160 0 227,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 227,160 0 227,160

งบดําเนินงาน 110,000 0 110,000
    ค่าตอบแทน 80,000 0 80,000

    ค่าใช้สอย 20,000 0 20,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000
    เงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

รวม 337,160 10,000 347,160

หน้า : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 1,230,180 1,230,180
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,230,180 1,230,180

งบดําเนินงาน 56,000 56,000
    ค่าใช้สอย 56,000 56,000

งบลงทุน 23,000 23,000
    ค่าครุภัณฑ์ 23,000 23,000

รวม 1,309,180 1,309,180
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 5,000 356,000 100,000 461,000
    ค่าใช้สอย 5,000 356,000 100,000 461,000

รวม 5,000 356,000 100,000 461,000

หน้า : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,776,460 527,080 2,303,540
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,776,460 527,080 2,303,540

งบดําเนินงาน 1,370,000 1,590,000 2,960,000
    ค่าตอบแทน 100,000 0 100,000

    ค่าใช้สอย 1,130,000 0 1,130,000

    ค่าวัสดุ 140,000 1,590,000 1,730,000

งบลงทุน 30,000 2,350,000 2,380,000
    ค่าครุภัณฑ์ 30,000 0 30,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,350,000 2,350,000

รวม 3,176,460 4,467,080 7,643,540

หน้า : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 60,000 80,000
    ค่าใช้สอย 10,000 50,000 60,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000 20,000

รวม 20,000 60,000 80,000

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,909,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,806,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,149,172

แผนงานสาธารณสุข 2,934,880

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 347,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,309,180

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 461,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,643,540

แผนงานการเกษตร 80,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,709,788

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 53,350,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 65 จึงตรา
เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลศรีวิชัย และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดลําพูน

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 53,350,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 53,350,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลศรีวิชัย
อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลศรีวิชัย
อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 159,738.72 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 214,190.80 29,674.37 20,000.00 50.00 % 30,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 21,416.28 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 36,643.00 68,476.00 80,000.00 -12.50 % 70,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 410,572.52 119,566.65 100,000.00 100,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,949.70 1,775.10 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

4,325.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 971.00 2,442.00 4,000.00 -25.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้รับจ้างให้บริการ 220.00 100.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเปนผู้รับจ้างให้บริการ 280.00 100.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,330.00 830.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 1,140.00 650.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 3,250.00 4,475.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 5,200.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 26.00 0.00 0.00 % 0.00

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  16:26:48 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

11,350.00 43,150.00 16,000.00 150.00 % 40,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 460.00 290.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 1,020.00 2,160.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 26,295.70 66,198.10 40,000.00 60,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 93,249.86 73,061.95 100,000.00 -27.00 % 73,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 93,249.86 73,061.95 100,000.00 73,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 8,500.00 10,000.00 -10.00 % 9,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 91,050.00 66,150.00 80,000.00 -12.50 % 70,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 91,050.00 74,650.00 90,000.00 79,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 606,173.74 612,212.78 700,000.00 -11.43 % 620,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,764,706.25 9,071,869.19 12,000,000.00 -24.17 % 9,100,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,523,864.26 3,448,929.67 4,500,000.00 -22.22 % 3,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 135,826.59 184,685.20 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 6,613,632.41 5,734,678.18 7,000,000.00 -14.29 % 6,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 95,907.97 86,662.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 58,367.48 50,967.11 65,000.00 -7.69 % 60,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

818,338.00 905,883.00 850,000.00 0.00 % 850,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,616,816.70 20,095,887.13 25,415,000.00 20,430,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 27,041,895.00 29,148,914.00 34,020,700.00 -4.15 % 32,607,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 27,041,895.00 29,148,914.00 34,020,700.00 32,607,500.00
รวมทุกหมวด 49,279,879.78 49,578,277.83 59,765,700.00 53,350,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลศรีวิชัย

อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 53,350,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 100,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 30,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 70,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 60,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 40,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 2,500 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 73,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 73,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 79,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 9,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 70,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,430,000 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 620,000 บาท
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ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,100,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,500,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,000,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 850,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 32,607,500 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 32,607,500 บาท

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  16:26:56 หน้า : 2/2



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลศรีวิชัย

อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,350,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 20,709,788 บาท
งบกลาง รวม 20,709,788 บาท

งบกลาง รวม 20,709,788 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 244,596 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างใน
อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ที่เทศบาลจะต้องจ่ายเพื่ออุดหนุนเงิน
ค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้างและพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท. 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่าย
เบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2
 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี เพื่อเป็นเงินทดแทนลูกจ้างจากการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,671,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้อายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพไว้กับเทศบาลตําบลศรีวิชัยไว้แล้ว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 5,526,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดยขอขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับเทศบาลตําบลศรีวิชัยแล้ว โดยคน
พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาท
ต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
) และคนพิการที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อ
เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียง
พอต่อการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
งยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

เงินสํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อสํารองจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ
สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณ
ภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมสันนิบาตแห่งประเทศไทย จํานวน 41,317 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์การคํานวณโดยคํานวณจาก
รายรับจริงประจําปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดและเงิน
อุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก
ของงบประมาณรายรับ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 2999 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2555
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555
- เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2556
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 614,275 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 ออกตามความ
ใน พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2500
ให้เทศบาลตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ
ปีงบประมาณนั้น ยกเว้นประเภทพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้และเงินอุดหนุน มารวมคํานวณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2500
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 
ตุลาคม 2563
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน 222,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นเทศบาลตําบลศรีวิชัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่า
บริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนของ
องค์การบริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลใน
การให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0891.3
/ว1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 
เรื่อง การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.3/ว 1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,326,040 บาท

งบบุคลากร รวม 5,495,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ดังนี้ 
 1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 1 ตําแหน่ง  
     อัตราเงินเดือนละ 27,600 บาท จํานวน 12 เดือน 
     เป็นเงิน 331,200 บาท
 2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 ตําแหน่ง 
     อัตราเงินเดือนละ 15,180 บาท จํานวน 12 เดือน 
     เป็นเงิน 364,320 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
 1. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี   
     อัตราเดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน  
     เป็นเงิน 48,000 บาท
 2. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี   
    จํานวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน  
    เป็นเงิน 72,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่
 1. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี   
     อัตราเดือนละ  4,000 บาท จํานวน 12 เดือน   
     เป็นเงิน 48,000 บาท
 2. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี      
     จํานวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ  3,000 บาท จํานวน 12 เดือน   
     เป็นเงิน 72,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  ได้แก่
 1. เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 
    จํานวน 1 ตําแหน่ง อัตราเดือนละ 9,660 บาท 
    จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920 บาท
 2. เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
    จํานวน 1  ตําแหน่ง อัตราเดือนละ 6,900 บาท 
    จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 82,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่
  1. เงินค่าตอบแทน  ตําแหน่ง ประธานสภาฯ 
     จํานวน 1 ตําแหน่ง อัตราเดือนละ 15,180 บาท
     จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 182,160 บาท 
  2. เงินค่าตอบแทน  ตําแหน่ง รองประธานสภาฯ 
     จํานวน 1 ตําแหน่ง อัตราเดือนละ 12,420 บาท 
     จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 149,140 บาท 
  3. เงินค่าตอบแทน ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
     จํานวน  10 ตําแหน่ง อัตราเดือนละ 9,660 บาท
     จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภารองประธานสภา สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,870,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,972,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) 
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 108,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง) เดือนละ 7,000 บาท ตั้งจ่ายจํานวน 
12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
เป็นเงิน 84,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
เทศบาล และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งของพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา 
ตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564
- 2566) เป็นเงิน 24,000 บาท 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล (นักบริหาร
งานท้องถิ่น ระดับกลาง) หัวหน้าสํานักปลัดและหัวหน้าฝ่าย
อํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) รวมจํานวน 3 อัตรา
ตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564
- 2566) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) 
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานได้รับเงินค่าตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 624,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ 2564-2566)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ 138 ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 20,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จํานวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 831,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมาย
กําหนด ฯลฯ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าป่วยการ อป
พร. ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนทางวินัย  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้
รับเงินประเภทนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี
พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
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ค่าใช้สอย รวม 501,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เป็นต้น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณา (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา,ค่าจ้างออก
แบบ, ค่ารับรองแบบ, ค่าจ้างทนายความ, ค่าจ้างปรับปรุงโด
เมน website, ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง ค่าจ้างเหมา
ที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้
สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ
 (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้ ค่า
รับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรือ
อํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระ
ราชพิธีต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกล
ผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณี
ที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร สําหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงาน
หรือเยี่ยมชม หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การ
แถลงข่าว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้เทศบาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มี
สิทธิเบิกได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม
สัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับ
การมอบหมายจากองค์กร  ตามแผนการฝึกอบรม สัมมนาในหลัก
สูตรที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

โครงการฝึกอบรม พรบ. ข้อมูลข่าวสารและการเพิ่มทักษะการปฏิบัติ
งานระเบียบสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการที่ดี

จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารและการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบสารบรรณและ
การเขียนหนังสือราชการที่ดี โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาค
รัฐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life) และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประชุมสภาท้องถิ่นสําหรับสมาชิก
สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การประชุมสภาท้องถิ่นสําหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 26 ลําดับที่ 4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาค
รัฐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life) และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  16:34:49 หน้า : 15/119



โครงการวันเทศบาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
เทศบาล โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 257  
ลําดับที่ 12 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life) และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร
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โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร  และพนักงาน
ของเทศบาลตําบลศรีวิชัย

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมคณะผู้บริหาร และพนักงานของเทศบาลตําบลศรี
วิชัย โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาค
รัฐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life) และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้ ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ พระ
พุทธรูป ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วย
งาน หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ปากกา น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เสียบกระดาษ กาว สมุด น้ําหมึกปรินท์ ตัวเย็บ
กระดาษ แฟ้ม  สมุดประวัติข้าราชการ พวงมาลัย พวงมาลา กรวย
ดอกไม้ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจาระบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้ ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ขาตั้งกล้อง 
 กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ พู่กัน สี กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด เทปบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสาร
เผยแพร่ผลการดําเนินงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อ
หน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
   3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้ ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือการ
บันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Removable Disk, Compact Disc, Flash Drive) ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่  ได้แก่ หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เม
มโมรี่ชิป (Memory chip) เช่น RAM เมาส์ (Mouse) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่า
สื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์
เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต การ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ล
ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวม
ถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์เทศบาลตําบลสรีวิชัย รวมถึงค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 310,640 บาท
งบบุคลากร รวม 305,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 305,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 305,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) 
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
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งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการประชุมประชาคมเทศบาลตําบลศรีวิชัยของเทศบาลตําบล
ศรีวิชัย

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคม
เทศบาลตําบลศรีวิชัยของเทศบาลตําบลศรีวิชัย โดยเบิกจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการดําเนินงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life) และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,086,680 บาท
งบบุคลากร รวม 2,580,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,580,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,803,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา ตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท 
0809.3/138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) 
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งของพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจํานวน
12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และหัว
หน้าฝ่ายพัฒนารายได้ จํานวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจํานวน 12
เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7)
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานได้รับเงินค่าตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 627,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้าง จํานวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ 2564 - 2566) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จํานวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.3/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558  

งบดําเนินงาน รวม 506,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้
รับเงินประเภทนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่ง
มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
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ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เป็นต้น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า (ยก
เว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา,ค่าจ้างออกแบบ, ค่ารับรองแบบ, ค่า
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี, ค่าจ้างทนายความ, ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี, ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website, ค่าจ้างแรงงานราษฎร
กรณีดําเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มี
ลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
ติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อ
สร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้ ค่า
รับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรือ
อํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระ
ราชพิธีต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกล
ผ่านดาวเทียม  เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณี
ที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร สําหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงาน
หรือเยี่ยมชม หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การ
แถลงข่าว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้เทศบาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อรองรับ พรบ. ภาษีที่ดิน และสิ่ง
ปลูกสร้าง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
เพื่อรองรับ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเบิกจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 254  
ลําดับที่ 7 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life) และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้ ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ พระ
พุทธรูป ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วย
งาน หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ปากกา น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เสียบกระดาษ กาว สมุด น้ําหมึกปรินท์ ตัวเย็บ
กระดาษ  แฟ้ม  สมุดประวัติข้าราชการ  พวงมาลัย พวง
มาลา กรวยดอกไม้ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง กรอบรูป มีด ถาด แก้วน้ํา ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุง
ข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส ตู้เก็บอุปกรณ์ดับ
เพลิง สายยางฉีดน้ํา ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ผงซัก
ฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ วัสดุประกอบอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน น้ํามัน
เกียร์ น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อ
หน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
   3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือการบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Removable Disk,Compact Disc,Flash Drive) ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เม
มโมรี่ชิป (Memory chip) เช่น RAM เมาส์ (Mouse) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 115,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานเทศบาลตําบลศรีวิชัย รวมถึงใน
ที่สาธารณะ อาคารสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อน
ที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น ค่า
เช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ของเทศบาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 185,720 บาท
งบบุคลากร รวม 180,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 180,720 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) 
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
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งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาค
รัฐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life) และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,458,740 บาท

งบบุคลากร รวม 1,013,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,013,740 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 415,980 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) 
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) 
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานได้รับเงินค่าตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 519,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้าง จํานวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ 2564-2566)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จํานวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 445,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมาย
กําหนด ฯลฯ  ค่าป่วยการ อปพร. ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัด
เลือกฯ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่ง
มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
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ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัย
โรค ค่าทําหมัน เป็นต้น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ค่า
ระวางบรรทุก ค่าเช่า (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา,ค่าจ้างออก
แบบ, ค่ารับรองแบบ, ค่าจ้างทนายความ, ค่าจ้างปรับปรุงโด
เมน website, ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง ค่าจ้างเหมา
ที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้
สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ
 (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เจ้า
หน้าที่ป้องกันและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเพิ่มทักษะการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life) และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่
ประชาชน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน  โดยเบิกจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life) และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้ ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ 
 เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรา
ยาง เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป ตู้ยา
สามัญประจําบ้าน แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน หรือแผ่น
ป้ายต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน ฯลฯ  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ปากกา น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เสียบกระดาษ กาว สมุด น้ําหมึกปรินท์ ตัวเย็บ
กระดาษ  แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ พวงมาลัย พวงมาลา กรวย
ดอกไม้ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน น้ํามัน
เกียร์ น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อ
หน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
   3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือการบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Removable Disk,Compact Disc,Flash Drive) ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ แป้น
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory chip) เช่น RAM เมาส์ (Mouse) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 347,460 บาท
งบบุคลากร รวม 307,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 307,460 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 283,460 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) 
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งของพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจํานวน
12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 9,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่
พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 166 ลําดับที่ 18 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด
ล้อม  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด
ล้อม (Green City) และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบ
ร้อย
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โครงการป้องกันและ                   ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง
เทศกาลปีใหม่

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้
จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 164 
ลําดับที่ 11 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้
จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 164
ลําดับที่ 12 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
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ค่าวัสดุ รวม 31,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น วาล์วน้ําดับเพลิง (เชื่อม
กับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟ
ป่า (เช่น สายฉีด ถัง ไม้ตบไฟ) ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุจราจร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แท่งแบริ
เออร์  (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผ่น
ป้ายจราจร กระจกโค้งมน กระบองไฟ ยางชะลอความเร็วรถหรือ
ยานพาหนะ สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 825,600 บาท

งบบุคลากร รวม 579,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 579,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 399,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้
แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) 
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายบริหาร
การศึกษา โดยตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(พ.ศ. 2564 – 2566)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) 
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานได้รับเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา โดยตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564 – 2566)
- เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
จํานวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่  28 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559
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งบดําเนินงาน รวม 246,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 216,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค เป็นต้น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณา (รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา,ค่าจ้างออก
แบบ, ค่ารับรองแบบ, ค่าจ้างทนายความ, ค่าจ้างปรับปรุงโด
เมน website, ค่าตรวจวินิจฉัยโรค, ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะ
เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้ ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ พระ
พุทธรูป ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วย
งาน หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน ฯลฯ  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ปากกา น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เสียบกระดาษ กาว สมุด น้ําหมึกปรินท์ ตัวเย็บ
กระดาษ แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ พวงมาลัย พวงมาลา กรวย
ดอกไม้ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้  ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง กรอบรูป มีด ถาด แก้วน้ํา ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุง
ข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส ตู้เก็บอุปกรณ์ดับ
เพลิง สายยางฉีดน้ํา ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่  ผงซัก
ฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ วัสดุประกอบอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อ
หน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
   3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือการบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Removable Disk,Compact Disc,Flash Drive) ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board)  
เมมโมรี่ชิป (Memory chip)  เช่น RAM เมาส์ (Mouse)  เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,323,572 บาท
งบบุคลากร รวม 3,002,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,002,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,877,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
พนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลศรีวิชัย จํานวน 6 อัตรา  ตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครู ระดับ ชํานาญการ
คนละ 3,500 บาท จํานวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 890,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก จํานวน 6 อัตรา
โดยตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564 – 2566)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(พ.ศ. 2564 – 2566) 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
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งบดําเนินงาน รวม 2,519,432 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,455,940 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 377,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมารถ
รับ - ส่ง เพื่อสงเคราะห์เด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกาสในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ค่าจ้างเหมาสูบน้ํา ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดง
แบบ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมัน เป็น
ต้น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
เช่า (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา,ค่าจ้างออกแบบ, ค่าจ้างทนาย
ความ, ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง  ค่าติดตั้ง
ประปาเพื่อใช้ในราชการ (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่
ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปา
รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณ์ประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการประปา (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์
ประปาเพิ่มเติม การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้
จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life) และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดย
เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่ารับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ เช่น ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง เช่น ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่
จําเป็นและประหยัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูง
อายุ และผู้พิการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 197
ลําดับที่ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life) และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
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โครงการวันวิชาการและจัดนิทรรศการเด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันวิชาการและจัด
นิทรรศการเด็กปฐมวัย โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่า
รับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่า
หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้ง
และค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ 
 ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ให้
เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 198
ลําดับที่ 4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้าง
สรรค์ (Creative Craft Innopolis) และแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 983,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  รายละเอียดดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีวิชัย อัตรามื้อละ 21 บาทต่อ
คน จํานวน 245 วัน จํานวน 126 คน เป็นเงิน 648,270 บาท
2. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)  ดังนี้ 
  (1) ค่าจัดการเรียนการสอน
       - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี จํานวน 103 คน
       - อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
         เป็นเงิน 175,100 บาท 
  (2) ค่าหนังสือเรียน              
       - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี จํานวน 89 คน
       - อัตราคนละ 200 บาท/ปี
         เป็นเงิน 17,800 บาท
  (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน      
       - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี จํานวน 89 คน
       - อัตราคนละ 200 บาท/ปี
         เป็นเงิน 17,800 บาท
  (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน            
       - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี จํานวน 89 คน
       - อัตราคนละ 300 บาท/ปี
         เป็นเงิน 26,700 บาท
  (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน               
       - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี จํานวน 89 คน
       - อัตราคนละ 430 บาท/ปี
         เป็นเงิน 38,270 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีวิชัย จํานวน 6 คน ๆ ละ 10,000
 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระมรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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โครงการห้องเรียนพ่อแม่เพื่อสุขภาพสานสัมพันธ์ของลูกรัก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการห้องเรียนพ่อแม่เพื่อ
สุขภาพสานสัมพันธ์ของลูกรัก โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
 ปี การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองหัตถกรรม นวัต
กรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
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ค่าวัสดุ รวม 1,063,492 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,063,492 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ประกอบด้วย
1. จัดสรรอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 429
 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน 
เป็นจํานวนเงิน 822,050 บาท
    - โรงเรียนบ้านปาง จํานวน 117 คน
    - โรงเรียนห้วยบง จําวน 74 คน
    - โรงเรียนแม่ป้อกใน จํานวน 48 คน
    - โรงเรียนแม่ป้อก จํานวน 190 คน
2. จัดสรรอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) จํานวน 126 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน  เป็นจํานวนเงิน 241,442 บาท
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,801,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,801,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,801,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันจัดสรร
สําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อัตรามื้อละ 21 บาท
ต่อคน  จํานวน 200 วัน  ประกอบด้วย
 1. โรงเรียนบ้านปาง        จํานวน 117 คน 
    เป็นเงิน 491,400 บาท
 2. โรงเรียนบ้านห้วยบง    จํานวน  74 คน 
    เป็นเงิน 310,800 บาท
 3. โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน จํานวน 48 คน 
    เป็นเงิน 201,600 บาท
 4. โรงเรียนบ้านแม่ป้อก    จํานวน 190 คน 
    เป็นเงิน 798,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,837,920 บาท

งบบุคลากร รวม 481,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 481,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 181,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา โดยตั้งจ่ายจํานวน 12
 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)   
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน  ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี
(พ.ศ. 2564 – 2566)   
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7)
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานได้รับเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา โดยตั้งจ่ายจํานวน
12 เดือน  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564 – 2566)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
จํานวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่  28 กรกฎาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,096,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 154,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมาย
กําหนด ฯลฯ  ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ค่าสมนาคุณ
กรรมการสอบคัดเลือกฯ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้
รับเงินประเภทนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  16:34:49 หน้า : 65/119



ค่าใช้สอย รวม 786,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 786,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมัน เป็นต้น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณา (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา,ค่าจ้างออก
แบบ, ค่ารับรองแบบ, ค่าจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, ค่าจ้างทนาย
ความ, ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website, 
ค่าตรวจวินิจฉัยโรค, ค่าทําหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะ
เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 156,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้ ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ พระ
พุทธรูป ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วย
งาน หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน ฯลฯ  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ปากกา น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เสียบกระดาษ กาว สมุด น้ําหมึกปรินท์ ตัวเย็บ
กระดาษ แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ พวงมาลัย พวงมาลา กรวย
ดอกไม้ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไป
นี้ ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
เลื่อน คีมล๊อค ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถ
ยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํา
กลั่น ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่  เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน น้ํามัน
เกียร์ น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้ ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ เครื่อง
แบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่าง ๆ ถุงเท้า/ถุง
มือ รองเท้า เข็มขัด หมวก เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ เครื่องแต่ง
กายของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจําตัว อป
พร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อ
หน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
   3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือการบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Removable Disk,Compact Disc,Flash Drive) ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เม
มโมรี่ชิป (Memory chip) เช่น RAM เมาส์ (Mouse) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่
บ้าน (กม.) จํานวน 13 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 249
  ลําดับที่ 14 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดการพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,096,960 บาท
งบบุคลากร รวม 369,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 369,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 369,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา โดยตั้งจ่ายจํานวน 12
 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)   
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
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งบดําเนินงาน รวม 727,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 581,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 471,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมัน ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณา (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างแรงงาน
ราษฎรกรณีดําเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้
ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่
มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติหน้าที่สํารวจตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี โดยให้ทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือน
ธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน ตามจํานวนสุนัขและ
แมว ตัวละ 3 บาทต่อครั้ง ตัวละ 6 บาทต่อปี จํานวน 3,000
 ตัว  รวมเป็นเงิน 18,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  16:34:49 หน้า : 73/119



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติ
ซ้ําตําบลศรีวิชัย

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ําตําบลศรีวิชัย โดยเบิกจ่าย
เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมายเทศบาลตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล (4)
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 246
ลําดับที่ 7 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life) และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการสาธารณสุข
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โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาหมู่
บ้าน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบ
มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาหมู่บ้าน โดยเบิกจ่าย
เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด
ล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่ง
คุณภาพชีวิต (Quality of Life) และแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข
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โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์และป้องกัน
โรคไข้เลือดออก โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่า
ยานพาหนะ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินกิจกรรม
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 ภายใต้บังคับ แห่งกฎหมายเทศบาลตําบลมีหน้าที่
ต้องทําในเขตเทศบาล ข้อ (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ และ
ข้อ (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนด แผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ใน
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (19) การ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ รักษาพยาบาล
- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 244
ลําดับที่ 5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life) และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการสาธารณสุข
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และการ
ดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน
และอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
จํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ ที่ได้จากการ
สํารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน จํานวน 3,000 ตัว อัตรา 30 บาท
ต่อตัว 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5 /ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 251
 ลําดับที่ 16 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life) และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการสาธารณสุข
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โครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบการ
จัดการขยะในชุมชน โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่
พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (3)
รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้ง
การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด
ล้อมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด
ล้อม และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ค่าวัสดุ รวม 146,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 146,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้ ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ชุดเครื่องมือ
ผ่าตัด เปลหามคนไข้ เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัด
อุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก่ สําลี และผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์  เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน  น้ํายาต่าง ๆ  ถุง
มือ ทรายอะเบท น้ํายาพ่นหมอก ควันกําจัดยุง คลอรีน สาร
ส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 337,160 บาท

งบบุคลากร รวม 227,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 227,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 185,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา โดยตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)   
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3
 มีนาคม 2559     
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ตําแหน่งผู้
อํานวยการกอง โดยตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)   
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 3
 พฤษภาคม 2559

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้
รับเงินประเภทนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมัน เป็นต้น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่า (ยก
เว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา,ค่าจ้างออกแบบ, ค่ารับรองแบบ, ค่า
จ้างทนายความ, ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะ
เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อ
หน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
   3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือการบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Removable Disk, Compact Disc, Flash Drive) ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เม
มโมรี่ชิป (Memory chip) เช่น RAM เมาส์ (Mouse) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอลี้ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอลี้ ตามโครงการช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและราษฎร ผู้เดือดร้อน ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และ
บริจาคโลหิตในอําเภอลี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 177
 ลําดับที่ 19

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,309,180 บาท

งบบุคลากร รวม 1,230,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,230,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 718,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา โดยตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)   
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3
 มีนาคม 2559     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ตําแหน่งผู้
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (ระดับต้น) โดยตั้งจ่ายจํานวน 12
 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)   
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 3
 พฤษภาคม 2559
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 469,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา โดยตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ 2564-2566)  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/138 ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
จํานวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 56,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 56,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่
พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 3 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่ง
คุณภาพชีวิต (Quality of Life) และแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย (สํานักปลัด)
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โครงการวิทยาลัยสูงวัย (รุ่นที่ 3) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวิทยาลัยสูงวัย (รุ่น
ที่ 3) โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565)
หน้าที่ 171 ลําดับที่ 9 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life) และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลศรีวิชัย จํานวน 11,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลศรีวิชัย โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้
จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life) และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
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โครงการอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีตําบลศรีวิชัย จํานวน 11,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีตําบลศรีวิชัย โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้
จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life) และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย

งบลงทุน รวม 23,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท สําหรับใช้ใน
กิจการงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
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อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
  1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่
มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความ
จําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความระ
เอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบลศรีวิชัย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในตําบลศรีวิชัย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬา ดังนี้ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่า
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่ง
ขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้า
ร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพื่อ
เป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจากโล่
หรือถ้วยรางวัล เพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 เช่น การจัดพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่า
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น ค่า
สถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
จัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจค
เตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัด
สถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ําประปา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 203
ลําดับที่ 14 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด การ
พัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 356,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 356,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 356,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการงานประเพณี 11  มิถุนาวันครบรอบวันเกิด ครูบาศรีวิชัยนัก
บุญ แห่งล้านนา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการงานประเพณี 11 มิถุ
นาวันครบรอบวันเกิดครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา โดยเบิกจ่าย
เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมา
ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจค
เตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ค่าใช้
จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ
 เช่น กระแสไฟฟ้า น้ําประปา ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่ง
ขัน เช่น ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงิน
หรือของรางวัลนอกเหนือจากโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ให้
เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 234
ลําดับที่ 11 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
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โครงการบวชสามเณร ภาคฤดูร้อนวัดห้วยบง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการบวชสามเณร ภาคฤดู
ร้อนวัดห้วยบง โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ดังนี้ ค่า
พิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่า
สถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
จัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจค
เตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัด
สถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา เป็นต้น ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่
จําเป็นและประหยัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 229
ลําดับที่ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
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โครงการประเพณี สรงน้ําพระธาตุวัดแม่ป้อก หมู่ 5 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประเพณี สรงน้ําพระ
ธาตุวัดแม่ป้อก หมู่ 5 โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ดัง
นี้ ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มา
ร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่า
สถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
จัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจค
เตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน เช่น ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่ง
ขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลนอกเหนือ
จากโล่หรือถ้วยรางวัล เพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าจ้างเหมา
จัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 232
ลําดับที่ 8 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
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โครงการประเพณี สรงน้ําพระพุทธรูป ดอยถ้ําบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประเพณีสรงน้ําพระ
พุทธรูปดอยถ้ําบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน ดังนี้ ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วม
งานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อ
ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ค่า
ใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ
 เช่น กระแสไฟฟ้า น้ําประปา เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วย
รางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจากโล่หรือถ้วย
รางวัล เพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน  ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 231
ลําดับที่ 6 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
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โครงการประเพณี สรงน้ํารอยพระพุทธบาท  บ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประเพณีสรงน้ํารอย
พระพุทธบาทบ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน ดังนี้ ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง เช่น ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน เช่น ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่ง
ขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลนอกเหนือ
จากโล่หรือถ้วยรางวัล เพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน  ค่าจ้างเหมา
จัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 229
ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
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โครงการประเพณีสรงน้ําพระและรดน้ําดําหัวพระสังฆธิการ จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประเพณีสรงน้ําพระ
และรดน้ําดําหัวพระสังฆธิการ  โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน ดังนี้ ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง เช่น ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน เช่น ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่ง
ขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลนอกเหนือ
จากโล่หรือถ้วยรางวัล เพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน  ค่าจ้างเหมา
จัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 239
ลําดับที่ 23 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
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โครงการประเพณีสรงน้ําม่อนพระธาตุ บ้านแม่ป้อกใน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประเพณีสรงน้ําม่อน
พระธาตุบ้านแม่ป้อกใน  โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน ดังนี้ ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง เช่น ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน เช่น ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่ง
ขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลนอกเหนือ
จากโล่หรือถ้วยรางวัล เพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน  ค่าจ้างเหมา
จัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 230
ลําดับที่ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
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โครงการส่งเสริมประเพณี ตักบาตรเทโว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมประเพณี ตัก
บาตรเทโว โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ดังนี้ ค่าพิธี
ทางศาสนา ค่ารับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่า
สถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
จัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจค
เตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน เช่น ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่ง
ขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลนอกเหนือ
จากโล่หรือถ้วยรางวัล เพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน  ค่าจ้างเหมา
จัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 235
ลําดับที่ 13 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
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โครงการสรงน้ํารูป เหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย อารามห้วยน้ําดั้น หมู่ 6 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสรงน้ํารูปเหมือนครู
บาเจ้าศรีวิชัยอารามห้วยน้ําดั้น หมู่ 6 โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน ดังนี้ ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมา
ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อ
ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ค่า
ใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ
 เช่น กระแสไฟฟ้า น้ําประปา เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วย
รางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจากโล่หรือถ้วย
รางวัล เพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน  ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 232
ลําดับที่ 7 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
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โครงการสวดมนต์ข้ามปีวัดหนองกวาง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสวดมนต์ข้ามปีวัด
หนองกวาง โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ดังนี้ ค่าพิธี
ทางศาสนา ค่ารับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่า
สถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
จัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจค
เตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา เป็นต้น ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่
จําเป็นและประหยัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
 ปี ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองจุดหมายปลายทาง
แห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) และแผน
พัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
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โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประเพณีหล่อเทียน
วันเข้าพรรษา  โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ดังนี้ ค่า
พิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่า
สถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
จัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจค
เตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา เป็นต้น ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่
จําเป็นและประหยัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 242
ลําดับที่ 29 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
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โครงการอนุรักษ์ การทอผ้ากี่เอวบ้านห้วยบง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ การทอผ้ากี่
เอวบ้านห้วยบง โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 237
ลําดับที่ 18 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองหัตถกรรม นวัตกรรม สร้าง
สรรค์ (Creative Craft Innopolis) และแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา

โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้น
เมือง โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 235
ลําดับที่ 26 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
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ประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดบ้านปางและอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุวัดบ้านปางและอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน ดังนี้ ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญ
มาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่า
บริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อ
ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ค่า
ใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ
 เช่น กระแสไฟฟ้า น้ําประปา เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วย
รางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจากโล่หรือถ้วย
รางวัล เพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน  ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 230
ลําดับที่ 4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาตําบลศรีวิชัยเป็นแหล่งท่องเที่ยว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาตําบลศรีวิชัย
เป็นแหล่งท่องเที่ยว  โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและ
กิจกรรมการสร้างสถานที่หรือส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวตําบลศรี
วิชัย เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ในการอบรม  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่
พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
กิจกรรม เช่น ค่าวัสดุก่อสร้างที่จําเป็นในการสร้างสถานที่หรือส่ง
เสริมแหล่งท่องเที่ยวของตําบลศรีวิชัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 192
ลําดับที่ 5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองจุด
หมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) และแผน
พัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ
เกษตร และการท่องเที่ยว
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,176,460 บาท

งบบุคลากร รวม 1,776,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,776,460 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,005,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา โดยตั้งจ่ายจํานวน 12
 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อ
สร้าง และหัวหน้าฝ่ายการโยธา จํานวน 3 อัตรา ตั้งจ่าย
จํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี (พ.ศ. 2564 –
 2566)  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานได้รับเงินค่าตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 617,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้าง จํานวน 6 อัตรา โดยตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ 2564-2566)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)
ประกาศ ณ  วันที่ 30 กันยายน 2558
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 76,140 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จํานวน 6 อัตรา ตั้งจ่าย จํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558  

งบดําเนินงาน รวม 1,370,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้
รับเงินประเภทนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่ง
มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
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ค่าใช้สอย รวม 1,130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณา ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา, ค่าจ้างออกแบบ, ค่ารับรอง
แบบ, ค่าจ้างทนายความ, ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนิน
เอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อ
สร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ เช่น (1) ค่าปักเสาพาด
สาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า
รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าติดตั้งประปาเพื่อ
ใช้ในราชการ เช่น (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่
ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปา
รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณ์ประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการประปา (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์
ประปาเพิ่มเติม การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ์ ฯลฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้ ประเภทวัสดุคง
ทน ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ พระ
พุทธรูป ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วย
งาน หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน ฯลฯ  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ปากกา น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เสียบกระดาษ กาว สมุด น้ําหมึกปรินท์ ตัวเย็บ
กระดาษ แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ พวงมาลัย พวงมาลา กรวย
ดอกไม้ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน น้ํามัน
เกียร์ น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อ
หน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
   3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือการบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Removable Disk, Compact Disc, Flash Drive) ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เม
มโมรี่ชิป (Memory chip)  เช่น RAM เมาส์ (Mouse) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง สําหรับใช้ในกิจการงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
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กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 480 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563
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งานก่อสร้าง รวม 4,467,080 บาท
งบบุคลากร รวม 527,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 527,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 455,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา โดยตั้งจ่ายจํานวน 12
 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
เทศบาล และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งของพนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา
ตั้งจ่ายจํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(พ.ศ. 2564 – 2566) 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558  
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งบดําเนินงาน รวม 1,590,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,590,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไป
นี้ ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า โคมไฟ ไม้ชัก
ฟิวส์ ไมลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟ หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซ
ล่าเซลล์ ฯลฯ  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ ดอกลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้ ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ไม้ต่าง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ขวาน เทปวัดระยะทาง เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถส้วม อ่างล้าง
มือ หน้ากากเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูซีเมนต์ ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือ
ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อน้ํา
และอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ําประปา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 2,350,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,350,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 จํานวน 530,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อ
กใน หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนายติ๊บมา  ก๋าแก้ว) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,060.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลศรี
วิชัยกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 1 ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อกในหมู่ที่ 4 จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อ
กใน หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนายสุชาติ ทาคําป้อ) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลศรีวิชัยกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน     สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สุข
สันต์ หมู่ที่ 8 (ซอยข้างวัดห้วยบง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 840.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลศรีวิชัย
กําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ การปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา, ระบบไฟฟ้า การปรับปรุงสะพาน การปรับปรุง
ฝาย การปรับปรุงบ่อบาดาล การปรับปรุงแหล่งน้ําสาธารณะ การ
ขุดลอกคลอง การปรับปรุงอาคาร เช่น บิวท์อิน Built - in, กั้น
ห้องที่มีสภาพมั่นคง ฯลฯ
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
หน้าที่ 189 ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไป
นี้ เช่น ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครื่องดักแมลง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ
 ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ กะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม และกิจกรรม
การสร้างฝายชะลอน้ําเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบ
สานประเพณีท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ใน
การอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการดําเนินกิจกรรม เช่น วัสดุก่อสร้างที่จําเป็นในการสร้าง
ฝายชะลอน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 192
ลําดับที่ 4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้ ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่  ไม้ต่าง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ขวาน เทปวัดระยะทาง เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถส้วม อ่างล้าง
มือ หน้ากากเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูซีเมนต์ ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือ
ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อน้ํา
และอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ําประปา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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244,596 244,596

10,000 10,000

13,671,600 13,671,600

5,526,000 5,526,000

180,000 180,000

200,000 200,000

614,275 614,275

41,317 41,317

222,000 222,000

695,520 695,520

120,000 120,000

120,000 120,000

198,720 198,720

1,490,400 1,490,400

4,262,120 699,440 2,277,540 551,280 185,160 718,500 10,154,200

132,000 24,000 228,000

222,000 18,000 60,000 60,000 42,000 18,000 498,000

1,252,440 519,760 998,400 216,000 469,680 4,073,520

68,880 60,000 36,000 24,000 24,000 289,020

210,000 210,000

60,000 40,000 144,000 244,000

96,000 10,000 60,000 226,000
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แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

เบ้ียยังชีพความพิการ

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินส ารองจ่าย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.)

ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมสันนิบาตแห่งประเทศไทย

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบบุคลากร

เงินเดือน 

(ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ

สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 1,460,160

เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 72,000

เงินประจ าต าแหน่ง 78,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 617,240

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 76,140

เงินวิทยฐานะ

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

ค่าเช่าบ้าน 60,000
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แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

90,000 20,000 20,000 170,000

540,000 300,000 593,000 1,257,600 20,000 3,840,600

25,000 25,000

10,000 10,000

10,000 10,000

5,000 5,000

10,000 10,000

1,000 1,000

5,000 5,000

3,000 3,000

5,000 5,000

2,000 2,000

50,000 50,000

3,000 3,000

3,000 3,000

3,000 3,000

10,000 10,000

5,000 5,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,130,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืน ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

โครงการประชุมประชาคมเทศบาลต าบลศรีวิชัย

โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีเพ่ือรองรับ พรบ. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

โครงการฝึกอบรม พรบ. ข้อมูลข่าวสารและการเพ่ิมทักษะการ

ปฏิบัติงานระเบียบสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการท่ีดี

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประชุมสภาท้องถ่ินส าหรับสมาชิกสภา

ท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน

โครงการวันเทศบาล

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบ

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหารและพนักงานของ

เทศบาลต าบลศรีวิชัย

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการอบรมเพ่ิมทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่

เจ้าหน้าท่ีป้องกันและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่

ประชาชน
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แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

15,000 15,000

50,000 50,000

20,000 20,000

983,940 983,940

10,000 10,000

5,000 5,000

5,000 5,000

5,000 5,000

90,000 90,000

5,000 5,000

3,000 3,000

30,000 30,000

11,500 11,500

11,500 11,500

5,000

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

55,000

20,000

100,000

10,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

โครงการวันวิชาการและจัดนิทรรศการเด็กปฐมวัย

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

โครงการห้องเรียนพ่อแม่เพ่ือสุขภาพสานสัมพันธ์ของลูกรัก

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า

ต าบลศรีวิชัย

โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะในชุมชน

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการวิทยาลัยสูงวัย (รุ่นท่ี 3)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลศรีวิชัย

โครงการอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีต าบลศรีวิชัย

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลศรีวิชัย 5,000
โครงการงานประเพณี 11 มิถุนาวันครบรอบวันเกิดครูบาศรีวิชัยนักบุญ

แห่งล้านนา
50,000

โครงการบวชสามเณร ภาคฤดูร้อนวัดห้วยบง 20,000

โครงการประเพณี สรงน้ าพระธาตุวัดแม่ป้อก หมู่ 5 20,000

โครงการประเพณีสรงน้ าพระพุทธรูปดอยถ้ าบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 20,000

โครงการประเพณี สรงน้ ารอยพระพุทธบาทบ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 20,000

โครงการประเพณีสรงน้ าพระและรดน้ าด าหัวพระสังฆธิการ 55,000

โครงการประเพณีสรงน้ าม่อนพระธาตุบ้านแม่ป้อกใน 20,000

โครงการพัฒนาต าบลศรีวิชัยเป็นแหล่งท่องเท่ียว 100,000

โครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโว 10,000



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันท่ีพิมพ์ : 14/9/2564  16:28:30 หน้า : 1/1

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

20,000

20,000

21,000

15,000

20,000

45,000

10,000 10,000

50,000 50,000

40,000 10,000 10,000 10,000 100,000

10,000 1,073,492 1,083,492

200,000 50,000 96,000 446,000

10,000 10,000

20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 70,000

16,000 16,000

15,000 15,000

20,000 20,000

146,000 146,000

20,000 20,000

250,000

10,000 1,350,000

10,000 10,000

100,000 100,000

10,000 10,000

5,000 5,000

30,000 30,000

10,000 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสรงน้ ารูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยอารามห้วยน้ าด้ัน หมู่ 6 20,000

โครงการสวดมนต์ข้ามปีวัดหนองกวาง 20,000

โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา 21,000

โครงการอนุรักษ์การทอผ้าก่ีเอวบ้านห้วยบง 15,000

โครงการอนุรักษ์ดนตรีพ้ืนเมือง 20,000

ประเพณีสรงน้ าพระธาตุวัดบ้านปางและอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย 45,000

โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุจราจร

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 250,000

วัสดุก่อสร้าง 1,340,000

วัสดุการเกษตร

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่า

สาธารณูปโภค
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง
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แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

1,801,800 1,801,800

260,000 260,000

10,000 10,000

23,000 23,000

30,000

530,000

400,000

420,000

1,000,000

20,709,788 9,909,080 1,806,200 8,149,172 2,934,880 347,160 1,309,180 80,000 53,350,000

งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอล้ี

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 30,000

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อกใน หมู่ท่ี 4 530,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อกใน หมู่ท่ี 4 400,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ท่ี 8 420,000

ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,000,000

รวม 461,000 7,643,540
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