
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม ่

งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   88,000,000  บาท 
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนนุทั่วไป  แยกเป็น 

*********************** 
แผนงานงบกลาง  (00410) 

 
งานงบกลาง  (00411)        รวม  21,679,570   บาท 
 

งบกลาง      (510000)        รวม  21,679,570   บาท 
 

 ค่าช าระหนี้เงินต้น (110100)        รวม     2,019,040    บาท 
 

คําชําระหนี้เงินกู๎ (ธนาคารกรุงไทย)      ตั้งไว๎  1,162,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําชําระหนี้เงินกู๎ (เงินต๎น) ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาหนองหอย  กู๎ในปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2551 เพ่ือลงทุนในระบบบริการสาธารณะตามสัญญากู๎เงินประจํา  ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2551              
ชําระงวดที่ 9 จํานวนเงิน 678,500 บาท และตามสัญญากู๎เงินประจํา ลงวันที่ 30 มกราคม 2552                 
ชําระงวดที่  9 จํานวนเงิน 483,500 บาท หนํวยงานที่รับผิดชอบ  กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

คําชําระหนี้ (กสท.)        ตั้งไว๎    857,040    บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําชําระหนี้เงินกู๎ให๎แกํ กสท. สําหรับดําเนินโครงการตํางๆ รวม 6 โครงการ ซึ่งได๎รับอนุมัติ

เงินกู๎ ตามหนังสือ สํานักงานเงินทุนสํงเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 0808.4/2895 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558   
ชําระงวดที่ 1 จํานวนเงิน 857,040  บาท  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ค่าช าระดอกเบี้ย (110200)        รวม         378,750  บาท 

 

คําชําระดอกเบี้ย (ธนาคารกรุงไทย)      ตั้งไว๎    84,000      บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําชําระดอกเบี้ยเงินกู๎ ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาหนองหอย  กู๎ในปีงบประมาณ            

พ.ศ. 2551 เพ่ือลงทุนในระบบบริการสาธารณะ ตามสัญญากู๎เงินประจํา ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2551               
และตามสัญญากู๎เงินประจํา ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

คําชําระดอกเบี้ย (กสท.)       ตั้งไว๎   294,750    บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินก๎ู ให๎แกํ กสท. สําหรับดําเนินโครงการตํางๆ รวม 6 โครงการ ซึ่งได๎รับ

อนุมัติเงินกู๎ ตามหนังสือสํานักงานเงินทุนสํงเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 0808.4/2895 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558  
สําหรับชําระดอกเบี้ย งวดที่ 1 จํานวน 294,750 บาท (งวดแรก)  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300)   จ านวน        441,500   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสํวนของนายจ๎าง ในอัตราร๎อยละ 5 หนํวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (110700)     จ านวน       13,677,600   บาท  
 

เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ในเขตเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเกณฑ๑การจําย  
เงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก               
ที่ มท 0808.2/ว 2550  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 38 ข๎อ 1 

 

 เบี้ยยังชีพผูพ้ิการ  (110800)     จ านวน        2,630,400   บาท  
 

เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยยังชีพความพิการ ในเขตเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจํายเงินเบี้ย  
ความพิการให๎คนพิการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2553  ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย        
การจํายเงินเบี้ยความพิการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 38 ข๎อ 1 

 

 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (110900)    จ านวน        180,000   บาท  
 

เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยยังชีผู๎ปุวยเอดส๑ ในเขตเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจําย       
เงินสงเคราะห๑เพ่ือการยังชีพขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง      
สํวนท๎องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 38 ข๎อ 1 

 



 
 

 ส ารองจ่าย  (111000)      จ านวน        400,000   บาท  
 

เพ่ือจํายในกรณีไมํสามารถคาดการณ๑ในลํวงหน๎า หรือตามหนังสือสั่งการนโยบายจังหวัด อําเภอหรือ     
ตามความจําเป็นเหมาะสม หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบล
ยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 
 

 รายจ่ายตามข้อผูกพัน  (111100)         รวม         580,920  บาท 
 

คําบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทยตามข๎อบังคับสมาคม ส.ท.ท. ตั้งไว๎    80,920   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงสันนิบาตเทศบาล   ในอัตราร๎อยละ 0.00167 ของประมาณการรายรับไมํรวม      

เงินอุดหนุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยรายจํายขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเกี่ยวกับคําบํารุง
สมาคม พ.ศ. 2555   หนํวยงานที่รับผิดชอบ   สํานักปลัด    ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบล
ยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

คําใช๎จํายในการจัดการจราจร โดยพิจารณาจํายจากเงินคําปรับตามกฎหมายจราจรทางบก  
ตั้งไว๎    50,000 บาท 

ได๎มาจากผู๎กระทําความผิด พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 สําหรับเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินการตํางๆ 
เกี่ยวกับการจราจร หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   ตั้งไว๎  400,000 บาท 
เพ่ือสมทบเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลยางเนิ้งและเป็นการสร๎างหลักประกัน

สุขภาพให๎กับประชาชนในพ้ืนที่ในด๎านการสร๎างเสริมสุขภาพการปูองกันโรคและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จําเป็นตํอ
สุขภาพและการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 37 ข๎อ 3 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคมแหํงความรู๎ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคน    ให๎พร๎อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน      ตั้งไว๎   50,000 บาท 
เพ่ือสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลยางเนิ้ง การสนับสนุนการดําเนินงาน ซึ่งเป็นภารกิจขององค๑กร

ปกครองสํวนถิ่น เพ่ือสร๎างนิสัยการออม การเสียสละ ความเอ้ืออาทร และการชํวยเหลือสังคมในชุมชนและ
ผลประโยชน๑ของสมาชิกตั้งแตํเกิดจนเสียชีวิต โดยยึดหลักความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนา โดยประชาชนออม 1 สํวน 
อปท. สมทบ 1 สํวน และรัฐบาล 1 สํวน โดยให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพิจารณาสมทบได๎ ตามฐานะการคลัง 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 30 
ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรมความรู๎ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

 
 



 
 

 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (120100)  จ านวน   967,800   บาท 

  

เพ่ือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ในอัตราร๎อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ไมํรวมเงินอุดหนุน ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่  7) พ.ศ.2548             
และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2500   หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง    ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี    เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) (120200) 
   จ านวน     87,300    บาท 

 

เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยคําครองชีพผู๎รับบํานาญของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ช.ค.บ.) ประจําปีงบประมาณ  
2558 จํานวน 4 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินชํวยเหลือคําครองชีพผู๎รับบํานาญของ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินชํวยเหลือคําครองชีพ
ผู๎รับบํานาญของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่  16) พ.ศ. 2558  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง              
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า (120900)          จ านวน   316,260   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําบําเหน็จลูกจ๎างประจํา รายนายสุนทร  อ่ินแก๎ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
บําเหน็จลูกจ๎างของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00100)   
 

งานบริหารทั่วไป  (00111)      รวม 15,369,530   บาท 
 

งบบุคลากร   (520000)      รวม 10,957,150   บาท 
 

 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (210100)    รวม    2,848,400    บาท 
 

เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี    ตั้งไว๎  725,800 บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีเดือนละ 28,800 บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา 

อัตราละ 15,840 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทน และประโยชน๑ตอบแทน
อยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
(ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่รับผิดชอบ  สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

เงินคําตอบแทนประจําตําแหนํงนายก/รองนายกเทศมนตรี   ตั้งไว๎  180,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนประจําตําแหนํง  และเงินคําตอบแทนพิเศษ  แกํนายกเทศมนตรี เดือนละ 

6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 4,500 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
เงินเดือน เงินคําตอบแทน และประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)   
หน๎า 91 ข๎อ 6 

เงินคําตอบแทนพิเศษนายก / รองนายกเทศมนตรี    ตั้งไว๎ 180,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษ  แกํนายกเทศมนตรี เดือนละ 6 ,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี 

จํานวน 2  อัตรา ๆ ละ 4,500 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทน และ
ประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจํายคําเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 

  

 
 
 

 
 
 

 



 
 

เงินคําตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   ตั้งไว๎    207,400 บาท   
เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษ  แกํเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,080 บาท / ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทน         
และประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

เงินคําตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง    ตั้งไว๎ 1,555,200 บาท     
เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนประธานสภา เดือนละ 15,840 บาท รองประธานสภา เดือนละ 12,960 บาท  

และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เดือนละ 10,080 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน 
เงินคําตอบแทน และประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจําย
คําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  (ฉบับที่ 2)    ลงวันที่   26  มิถุนายน พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (522000)        รวม    8,108,750   บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว๎ 4,246,000 บาท     
เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและคําปรับปรุงเงินเดือนประจําปีพร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให๎แกํพนักงาน

เทศบาลของสํานักปลัดฯ   จํานวน 13 อัตรา  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน      ตั้งไว๎   151,200 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎แกํปลัดเทศบาล หัวหน๎าสํานักปลัด ฯ  และคําตอบแทนพิเศษของ

พนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ของสํานักปลัดฯ  จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และหนังสือจังหวัดเชียงใหมํ ดํวนที่สุด       
ที่ ชม 0023.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

เงินประจําตําแหนํง         ตั้งไว๎   229,200 บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินประจําตําแหนํงของปลัดเทศบาล หัวหน๎าสํานักปลัดฯ หัวหน๎าฝุายอํานวยการ       

หัวหน๎าฝุายปกครอง และนิติกร จํานวน 5 อัตรา ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 
0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และหนังสือจังหวัดเชียงใหมํ  ดํวนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 15055        
ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาล     
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 
 

 
 

 



 
 

คําจ๎างพนักงานจ๎าง       ตั้งไว๎ 3,187,800 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน  คําตอบแทนพิเศษ  ให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป       

ของสํานักปลัด  จํานวน 24  อัตรา หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง      ตั้งไว๎    294,550 บาท   
เพ่ือจํายเป็นเงินที่จํายเพ่ิมพนักงานจ๎างของสํานักปลัด จํานวน 21 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริม

การปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และหนังสือจังหวัดเชียงใหมํ ที่ ชม 
0023.2/ว32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

งบด าเนินงาน  (530000)         รวม   4,066,880  บาท 

 

ค่าตอบแทน  (531000)            รวม        453,380    บาท 
 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100)          
รวม  110,000  บาท 

 

คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑ตํอองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตั้งไว๎     10,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาชํวยปฏิบัติราชการของเทศบาลตามที่กฎหมายและระเบียบ

หนังสือสั่งการกําหนด   หนํวยงานที่รับผิดชอบ  สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบล
ยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

เงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ     ตั้งไว๎   100,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎างเป็นกรณีพิเศษ          

(เงินรางวัลประจําปี) ที่ผํานเกณฑ๑การประเมินและมีสิทธิได๎รับเงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการกําหนดเงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอ่ืนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557       
หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  
หน๎า 91 ข๎อ 6 
 

 ค่าเบี้ยประชุม  (310200)     จ านวน   11,000    บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ให๎แกํ คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
แตํงตั้งข้ึนและเป็นผู๎มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด   ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)   จ านวน   10,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ๎างตามภารกิจ
และพนักงานจ๎างทั่วไปของสํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได๎  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550  เรื่อง การเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี   เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   
(พ.ศ. 2560-2562)   หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 ค่าเช่าบ้าน  (310400)             จ านวน  100,800  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านหรือคําเชําซื้อบ๎านให๎แกํพนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ในสํานักปลัด            
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 หนํวยงาน ที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)   หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)           จ านวน  221,580  บาท 

เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและข๎าราชการบํานาญ ของพนักงานเทศบาล        
ตําบลยางเนิ้ง  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรได๎  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 3)   พ.ศ. 2549  
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

ค่าใช้สอย  (532000)                 รวม     1,251,000  บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)          รวม       80,000   บาท 
 

คําโฆษณาและเผยแพรํ       ตั้งไว๎     5,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างบุคคลภายนอกเผยแพรํกิจกรรมของเทศบาล เชํน ประชาสัมพันธ๑เสียงตามสาย 

โฆษณาทางหนังสือพิมพ๑ และวิทยุ ฯลฯ  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)   หน๎า 91 ข๎อ 6 
 

คําจ๎างเหมาบริการ       ตั้งไว๎   35,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่   มท 0313.4 / ว 1452   ลงวันที่  

27  พฤษภาคม  2541  เรื่อง การเบิกคําจ๎างเหมาบริการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  เพ่ือจํายเป็นคําแรงงาน
ให๎กับผู๎รับจ๎างทําอยํางใดอยํางหนึ่ง  ซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลง ซํอมแซม ตํอเติม เสริมสร๎าง วัสดุ ครุภัณฑ๑  
หรือที่ดิน   หรือสิ่งปลูกสร๎าง     และอยูํในความรับผิดชอบของผู๎รับจ๎าง     เชํน   คําจ๎างเหมาแบกหามสัมภาระ 
ทําความสะอาด คําแปลงเอกสาร คําจ๎างพิมพ๑ คําเข๎าเลํม รวมถึงคําจ๎างเหมาแรงงานอ่ืน คําจ๎างเหมาแรงงาน
รายวัน ที่เป็นประโยชน๑แกํเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ฯลฯ หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 

 
 
 



 
 

คําเชําทรัพย๑สิน        ตั้งไว๎  40,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําเชําทรัพย๑สินที่เทศบาลตําบลยางเนิ้ง เชําในกิจการตามอํานาจหน๎าที่เพ่ือบริการประชาชน  

หรือการเชําในกรณีอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องรวมทั้งการเชําวัสดุ   ครุภัณฑ๑ที่จําเป็นตํอการดําเนินงาน   เชํน   เครื่องถําย            
เอกสาร  ฯลฯ   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)   หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  (320200)          รวม    100,000    บาท 
 

คํารับรองในการต๎อนรับบุคคล      ตั้งไว๎     60,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เชํน  คําอาหาร  คําเครื่องดื่ม  คําของขวัญ  

คําพิมพ๑เอกสาร  คําใช๎จํายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคําบริการ  ซึ่งจําเป็นต๎องจํายที่เกี่ยวกับการรับรอง
เพ่ือเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  
และเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง  ซึ่งรํวมต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4 / 
ว 2381  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจํายเงินคํารับรองหรือคําเลี้ยง
รับรองขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

คําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่น     ตั้งไว๎    10,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได๎รับ

แตํงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวํางองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นกับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ            
เอกชน ฯลฯ เชํน คําอาหาร คําเครื่องดื่ม เครื่องใช๎ในการเลี้ยงรับรอง และคําบริการอ่ืน ๆ ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381   ลงวันที่  28   กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและ  
การเบิกจํายเงินคํารับรองหรือคําเลี้ยงรับรองขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)   หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

คําใช๎จํายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตําง ๆ    ตั้งไว๎    30,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธีและวันสําคัญตําง ๆ เชํน  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

วันปิยมหาราช ฯลฯ  โดยจํายเป็นคําจัดซุ๎มเฉลิมพระเกียรติ  คําเตรียมและตกแตํงสถานที่  คําจัดซื้อผ๎าแพรผ๎าริ้ว  
ธงชาติ  ปูายสัญลักษณ๑  ดอกไม๎ธูปเทียน  คําพานพํุมถวายสักการะ  พวงมาลา  คําดอกไม๎  กระเช๎าดอกไม๎          
คําวัสดุอุปกรณ๑  คําอาหาร   คําอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม   คําวงดุริยางค๑ และคําใช๎จํายอ่ืนที่จําเป็น ฯลฯ    
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง  
คําใช๎จํายในการจัดงานตําง ๆ ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการพัสดุของ
หนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2535 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)   หน๎า 91 ข๎อ 6 

 
 

 



 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (320300)  
รวม    1,001,000    บาท 

 

คําของรางวัลหรือเงินรางวัล      ตั้งไว๎    5,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําของรางวัล  และเงินรางวัลในงานพิธีตําง ๆ หรืองานกิจกรรมตําง ๆ ของเทศบาล  หรือมา

ชํวยปฏิบัติงานหรือบริจาคทรัพย๑สินชํวยเหลือกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว๎ 150,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล     

และพนักงานจ๎าง โดยจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน       
คําผํานทางดํวนพิเศษ  คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน  คําลงทะเบียนตํางๆ   และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

คําใช๎จํายในโครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาล  
ตั้งไว๎  150,000 บาท 

เ พ่ือจํายเป็นคําใช๎จํ ายในการจัดฝึกอบรมเ พ่ิมพูนประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานของเทศบาล            
ตําบลยางเนิ้ง โดยจํายเป็นคําตอบแทน คําสมนาคุณวิทยากร คํารับรอง คํากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ๑   
คําพิมพ๑เอกสาร  คําวัสดุ  อุปกรณ๑  คําปูาย  คําดอกไม๎  กระเช๎าดอกไม๎  คําตกแตํงสถานที่  คําพาหนะ คําเชําที่
พัก  คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําของสมนาคุณ และคําใช๎จํายอ่ืนที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง     
(พ.ศ. 2560-2562)   หน๎า 92 ข๎อ 1  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างประสิทธิภาพ ความโปรํงใส และ
เป็นธรรมในการให๎บริการ ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

โครงการพัฒนาและให๎บริการข๎อมูลสารสนเทศ    ตั้งไว๎  285,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําบริการจัดการเกี่ยวกับการให๎บริการข๎อมูลสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ๑เทศบาล        

เชํน การจัดทําวารสาร รายงานประจําปี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จําย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วําด๎วย
การพัสดุของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2535  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด   ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 86 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การสร๎างประสิทธิภาพ ความโปรํงใส และเป็นธรรมในการให๎บริการ  ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทุกประเภท     ตั้งไว๎   400,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ๑ในการดําเนินการ/สนับสนุนการเลือกตั้งทุกประเภท      โดยถือ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก๎ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 หน๎าที่ของเทศบาล มาตรา 50(9) 
หน๎าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให๎เป็นหน๎าที่ของเทศบาล ตามมาตรา 15 แหํงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น พ.ศ. 2545 หรือไมํจําเป็นต๎องมีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่
ผํานมา ให๎คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการให๎เป็นไปตามข๎อ 16 วรรคสอง ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวําด๎วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น พ.ศ. 2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วําด๎วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรและ
การได๎มาซึ่งวุฒิสภา พ.ศ. 2550 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการ
พัสดุของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2535 หนํวยงานที่รับผิดชอบ   สํานักปลัด   ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 82 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การสร๎างประสิทธิภาพ ความโปรํงใส และเป็นธรรมในการให๎บริการ  ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย๑บริการรํวม (ศูนย๑ดํารงธรรม,ศูนย๑ยุติธรรมฯ)  ตั้งไว๎   10,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย๑บริการรํวม ได๎แกํ ศูนย๑ดํารงธรรม ศูนย๑ยุติธรรม 

ฯลฯ ในการดําเนินงานชํวยเหลือด๎านกฎหมายแกํประชาชน การให๎คําแนะนําปัญหาข๎อเท็จจริง และข๎อกฎหมาย 
ตลอดจนเผยแพรํความรู๎ด๎านกฎหมาย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)   หน๎า 89 ข๎อ 1  สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การสร๎างประสิทธิภาพ ความโปรํงใส และเป็นธรรมในการให๎บริการ ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

คําพวงมาลา  ชํอดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ และพวงมาลา   ตั้งไว๎  1,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อพวงมาลัย ชํอดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ และพวงมาลา เพ่ือใช๎ในงานพิธีตําง ๆ         

พิธีศาสนา หรืองานกิจการของเทศบาล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จําย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด    
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)   หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400)     จ านวน    70,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย๑สิน เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ เชํน ยานพาหนะ  
เครื่องคอมพิวเตอร๑ เครื่องพิมพ๑ดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องปรับอากาศ คําบํารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สินอ่ืนๆ 
ฯลฯ หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ ง              
(พ.ศ. 2560-2562)   หน๎า 91 ข๎อ 6 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ค่าวัสดุ  (533000)              รวม  1,334,000   บาท 

 

 วัสดุส านักงาน  (330100)          จ านวน    140,000   บาท 

 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สําหรับใช๎ในงานสํานักปลัดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  เชํน  
กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา ไม๎บรรทัด ยางลบ หนังสือพิมพ๑ น้ําดื่ม ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)   
หน๎า หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (330200)          จ านวน      30,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ อุปกรณ๑ไฟฟูา เชํน หลอดไฟ สวิทต๑ไฟฟูา คัทเอ๏าท๑ไฟฟูา หม๎อแปลง
ไฟฟูา เทปพันสายไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 วัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)         จ านวน      20,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน แปรง ไม๎กวาด ฯลฯ  เพ่ือใช๎สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล     
หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  
หน๎า 91 ข๎อ 6 
 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)         จ านวน      50,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  เชํน  แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เบรก หัวเทียน แมํแรง ฯลฯ  
เพ่ือใช๎สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 
 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)         จ านวน  1,000,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันก๏าด  น้ํามันเบนซิน ฯลฯ  เพ่ือใช๎
สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล ดังนี้ 

- คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นยานพาหนะ คือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559      จํานวน 700,000 บาท  

- คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นยานพาหนะ เพ่ือใช๎กับอุปกรณ๑อ่ืน เชํน เครื่องสูบน้ํา เครื่องพํนหมอกควัน 
เลื่อยโซํยนต๑ ฯลฯ        จํานวน 300,000 บาท 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง         
(พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 
 

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (330900)        จ านวน      20,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑  เพ่ือใช๎สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล  หนํวยงาน                 
ที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 
ข๎อ 6 



 
 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (331100)         จ านวน      14,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  เชํน  แผํนปูายโฆษณา  ฟิล๑ม  ฟิล๑มสไลด๑  แถบบันทึกเสียง      
หรือภาพ ฯลฯ  เพ่ือใช๎สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)   หน๎า 91 ข๎อ 6 

  

 วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)          จ านวน      60,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑  เชํน  กระดาษตํอเนื่อง แปูนพิมพ๑ โปรแกรม คอมพิวเตอร๑ หรือซอฟแวร๑ 
หมึกพิมพ๑ เมนบอร๑ด ฯลฯ เพ่ือใช๎สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ    สํานักปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

ค่าสาธารณูปโภค  (534000)              รวม  1,028,500  บาท 
 

 ค่าไฟฟ้า  (340100)          จ านวน     750,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคํากระแสไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือใช๎สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 
 

 ค่าน้ าประปา  (340200)         จ านวน     150,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําน้ําประปา ฯลฯ เพ่ือใช๎สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 ค่าโทรศัพท์  (340300)          จ านวน        65,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําโทรศัพท๑สํานักงาน  และโทรศัพท๑เคลื่อนที่และหมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่ง
บริการดังกลําวและคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจากการใช๎บริการ  เชํน  คําเชําเครื่อง  คําเชําหมายเลขโทรศัพท๑  คําบํารุง      
รักษาสาย ฯลฯ  สําหรับใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 ค่าไปรษณีย์  (340400)           จ านวน     45,000  บาท 
 

เพ่ือเป็นคําดวงตราไปรษณียากร คําลงทะเบียนและบริการที่เกี่ยวข๎องในกิจการของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  
หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  (340500)           รวม    18,500   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําบริการทางด๎านโทรคมนาคม  ตั้งไว๎ 7,000 บาท เชํน  คําโทรภาพ  หรือโทรสาร  
(FACSIMILE) คําเทเล็กซ๑ (TELEX) คําวิทยุติดตามตัว คําวิทยุสื่อสาร และคําสื่อสารอ่ืนๆ และให๎หมายความรวมถึง
คําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการที่เกิดขึ้น ฯลฯ เพ่ือใช๎สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล  

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเทอร๑เน็ต  ( INTERNET) ตั้งไว๎ 11,500 บาท โดยจํายเป็น    
คําเชําสัญญาณอินเตอร๑เน็ทความเร็วสูง (ADSL)  
หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)   
หน๎า 91 ข๎อ 6 
 

งบลงทุน (340000)           รวม       275,500 บาท 
 

ค่าครุภัณฑ ์(541000)                                                                  รวม        275,500    บาท 
 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)                                            รวม          2,600    บาท 
 

โทรศัพท๑สํานักงาน                         จํานวน       2,600     บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อโทรศัพท๑สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง โทรศัพท๑กดปุุมธรรมดา เพ่ือใช๎ในการ

ติดตํอสื่อสารของเทศบาล (จัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น) หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 94 ข๎อ 4 (8) 

 

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)                                        รวม        64,000    บาท 
 

เครื่องเพาเวอร๑ไลน๑มิกเซอร๑                         จํานวน       9,500     บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องเพาเวอร๑ไลน๑มิกเซอร๑ จํานวน 1 เครื่อง ประกอบด๎วย แอมป์ PDA SSO + USB 

จํานวน 1 แทํน เพ่ือใช๎ในงานประชาสัมพันธ๑ของเทศบาล (จัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น) หนํวยงานที่รับผิดชอบ    
สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 93 ข๎อ 4 (4) 

 

ชุดขยายเสียงห๎องประชุม                         จํานวน      54,500     บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อชุดขยายเสียงห๎องประชุม จํานวน 1 ชุด ประกอบด๎วย  
1. ไมค๑ประธาน MT-600A HONIC  จํานวน 1 ตัว ประกอบด๎วย 
 - ก๎านไมโครโฟนแบบคอหํานยาว 48 ซม. พร๎อมทั้งมีวงแหวนแสงไฟสีแดงแสดงการทํางานขณะพูด 
 - มีสวิท เปิด-ปิด ไมโครโฟนขณะพูด 
 - มีโวลุํมปรับความดัง  
 - มีชํองตํอสัญญาน (Rec.)  
 - มีชํองตํอหูฟังภายนอก 
 - มีปุุม สวิทซ๑ กดในกรณีท่ีจะพูด (TALK) 
 - มีไฟ LED สวํางในขณะพูด 
 - มีสวิทซ๑กดตัวการทํางานของไมโครโฟนตัวอ่ืนโดยไมํตัดไมโครโฟนของตัวเอง (Priority) 
 - มี LED แสดงขณะที่กด Switch Priority 



 
 

2. ไมค๑ผู๎รํวมประชุม MT-600B HONIC จํานวน 20 ตัว ประกอบด๎วย 
- ก๎านไมโครโฟนแบบคอหํานยาว 48 ซม. พร๎อมทั้งมีวงแหวนแสงไฟสีแดงแสดงการทํางานขณะพูด 

 - มีสวิท เปิด-ปิด ไมโครโฟนขณะพูด 
 - มีโวลุํมปรับความดัง  
 - มีชํองตํอสัญญาน (Rec.)  
 - มีชํองตํอหูฟังภายนอก 
 - มีปุุม สวิทซ๑ กดในกรณีท่ีจะพูด (TALK) 
 - มีไฟ LED สวํางในขณะพูด 
3. ชุดจํายไฟและควบคุมไมค๑ MC-510 เป็นชุดแหลํงจํายไฟที่ตํอไปยังไมโครโฟน MT-600A และ MT-600B 

ได๎ทั้งตัวประธานและผู๎รํวมประชุม พร๎อมทั้งมีขยายเสียงสํวนกลางกําลังขับ 70-100 Watt. ภายในมี Line 
Output 70-100 V. มีระบบเชื่อมตํอโทรศัพท๑สําหรับการประชุมทางไกล (On Line) จํานวน 1 เครื่อง 

เพ่ือใช๎ในห๎องประชุมของเทศบาล (จัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น) หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 93 ข๎อ 4 (5) 
 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)                                         รวม          8,900    บาท 
 

ระบบคอมพิวเตอร๑ที่ใช๎สําหรับการบริการด๎านงานทะเบียนราษฎร              จํานวน       8,900     บาท 
ประกอบด๎วย 

1. ระบบอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑ Hardware  
1.1 เครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน๎า/นาที) 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ๑รํางไมํน๎อยกวํา 30 หน๎าตํอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ๑เอกสารกลับหน๎าอัตโนมัติได๎ 
- มีหนํวยความจํา (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 32 MB 
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- ใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสํกระดาษได๎รวมกันไมํน๎อยกวํา 250 แผํน 

2. คําติดตั้งระบบคอมพิวเตอร๑ HARDWARE/คําสั่งควบคุมการทํางาน SOFTWARE ระบบ              
ทะเบียนราษฎร 

- สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารภายในสํานักงานเทศบาลของระบบงานทะเบียนได๎ และรองรับการ
เชื่อมโยงเข๎ากับเครือขํายของศูนย๑ประมวลผลข๎อมูลภาค, ศูนย๑ประมวลผลการทะเบียน กรมการปกครองได๎เป็น
อยํางดี 

เพ่ือใช๎สําหรับการบริการด๎านงานทะเบียนของราษฎรเทศบาล (จัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น)  ทั้งนี้ ระบบ
คอมพิวเตอร๑สําหรับงานทะเบียนราษฎรดังกลําว มีความจําเป็นต๎องใช๎ระบบคอมพิวเตอร๑สําหรับงานทะเบียน
ราษฎร หนํวยงานที่รับผิดชอบ  สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง          
(พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 94 ข๎อ 4 (9) 
 

 



 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)                              รวม      200,000    บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาและซํอมแซมครุภัณฑ๑ของเทศบาล เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-2562)  
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 
งบรายจ่ายอื่น (550000)             รวม   40,000   บาท   
 

รายจ่ายอ่ืน (551000)       รวม     40,000   บาท 
 

 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง  ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา           
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง          จ านวน     40,000   บาท 

 

เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างที่ปรึกษา องค๑กร หรือสถาบันที่เป็นกลาง เพ่ือดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ       
ของผู๎รับบริการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างประสิทธิภาพ       
ความโปรํงใส และเป็นธรรมในการให๎บริการ ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

งบเงินอุดหนุน  (560000)               รวม  30,000  บาท 
 

เงินอุดหนุน  (561000)       รวม     30,000  บาท 
 

 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (610100)        จ านวน     30,000  บาท 
 

อุดหนุนเทศบาลตําบลหนองแฝก ตามโครงการบริหารจัดการศูนย๑ข๎อมูลขําวสารการจัดซื้อจัดจ๎างของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นฯ ประจําปี  งบประมาณ  2560     ตั้งไว๎     30,000 บาท    

เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํเทศบาลตําบลหนองแฝก ตามโครงการบริหารจัดการศูนย๑ข๎อมูลขําวสาร        
การจัดซื้อจัดจ๎างขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นฯ ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว.4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี   เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 89 ข๎อ 2  สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การสร๎างประสิทธิภาพ ความโปรํงใส และเป็นธรรมในการให๎บริการ ของจังหวัดเชียงใหมํ        
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (00112)      รวม   44,300  บาท 
 

งบด าเนินงาน  (530000)       รวม   44,300  บาท 
 

ค่าใช้สอย  (532000)       รวม     44,300   บาท 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (320300)      
จ านวน 44,300   บาท 

 

คําใช๎จํายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายแผนการดําเนินงานและ
รายงานติดตามและประเมินผล       ตั้งไว๎     44,300    บาท  

   
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี โดยจํายเป็นคําอาหาร  คําอาหารวําง

และเครื่องดื่ม  คําปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คําวัสดุอุปกรณ๑ คํากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ๑ คําจ๎างเหมา
บริการเย็บเลํม คําถํายเอกสาร คําปูายประชาสัมพันธ๑ และคําใช๎จํายอ่ืนที่จําเป็น ฯลฯ เพ่ือสํงเสริม สนับสนุน       
การจัดทําแผนชุมชน การพัฒนาผู๎นําชุมชน สร๎างเครือขํายองค๑กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ เพ่ือนําข๎อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.  2560-2562) หน๎า 90 ข๎อ 3 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างประสิทธิภาพ ความโปรํงใส และเป็นธรรมในการให๎บริการ ของจังหวัด
เชียงใหมํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
งานบริหารงานคลัง  (00113)         รวม   3,539,760 บาท 
 

งบบุคลากร  (520000)          รวม   3,330,160 บาท 
 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)         รวม     3,330,160  บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว๎ 2,117,200 บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและคําปรับปรุงเงินเดือนประจําปีพร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให๎แกํพนักงาน

เทศบาลกองคลัง จํานวน 7 อัตรา หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน      ตั้งไว๎     67,200  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎แกํนักบริหารงานคลัง ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติตาม

หนังสือจังหวัดเชียงใหมํ ดํวนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 หนํวยงานที่รับผิดชอบ      
กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

เงินประจําตําแหนํง         ตั้งไว๎   103,200 บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินประจําตําแหนํงของนักบริหารงานคลัง  ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา นักบริหารงานคลัง 

ระดับต๎น จํานวน 2 อัตรา ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 
28 มีนาคม 2559 และหนังสือจังหวัดเชียงใหมํ  ดํวนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 15055 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559  
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

คําจ๎างลูกจ๎างประจํา       ตั้งไว๎   444,300  บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างลูกจ๎างประจํา พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 2 อัตรา หนํวยงานที่รับผิดชอบ 

กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 
 

คําจ๎างพนักงานจ๎าง       ตั้งไว๎       552,780  บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน คําตอบแทนพิเศษ ให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ  และพนักงานจ๎างทั่วไป     

ของกองคลัง จํานวน 4 อัตรา  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาล 
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

เงินเพ่ิมตํางๆ ของพนักงานจ๎าง      ตั้งไว๎    45,480  บาท   
เพ่ือจํายเป็นเงินที่จํายเพ่ิมพนักงานจ๎างของกองคลัง จํานวน 4 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการ

ปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และหนังสือจังหวัดเชียงใหมํ ที่ ชม 
0023.2/ว32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง   ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 
 



 
 
งบด าเนินงาน  (530000)            รวม   180,600   บาท 
 

ค่าตอบแทน  (531000)              รวม    41,000    บาท 
 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300 )   จ านวน   5,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ๎างตามภารกิจ
และพนักงานจ๎างทั่วไปของกองคลัง ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได๎   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562   
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง        
(พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 ค่าเช่าบ้าน  (310400)      จ านวน  36,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านหรือคําเชําซื้อบ๎านให๎แกํพนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ของกองคลัง  ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 
 

ค่าใช้สอย  (532000)       รวม     45,000   บาท 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (320300) 
รวม     40,000   บาท 

 

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว๎     25,000  บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  และพนักงานจ๎าง       

ของกองคลัง  โดยจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คําพาหนะ  คําเชําที่พัก  คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน      
คําผํานทางดํวนพิเศษ    คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน คําลงทะเบียนตํางๆ  และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) 
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

คําใช๎จํายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย๑สิน  ตั้งไว๎     15,000  บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย๑สิน เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎าง ข๎อมูลปูาย และข๎อมูลที่ดิน เพ่ิมขึ้น  และเป็นปัจจุบัน เพ่ิมความสามารถในการตรวจค๎น
ข๎อมูลได๎รวดเร็ว  ปรับปรุงฐานข๎อมูลให๎มีประสิทธิภาพนํามาใช๎ประโยชน๑ในการจัดเก็บภาษีได๎เพ่ิมขึ้น  โดย
ดําเนินการคัดลอกข๎อมูลที่ดินจากสํานักงานที่ดิน การออกสํารวจข๎อมุลภาคสนาม  การจัดทําทะเบียนทรัพย๑สิน  
การบันทึกข๎อมูลลงในโปรแกรมแผนที่ภาษี ฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91   ข๎อ 5  สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การสร๎างประสิทธิภาพ ความโปรํงใส และเป็นธรรมในการให๎บริการ ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 



 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)     จ านวน   5,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาซํอมแซมทรัพย๑สิน เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ เชํน ยานพาหนะ เครื่อง
คอมพิวเตอร๑ เครื่องพิมพ๑ดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องปรับอากาศ คําบํารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สินอ่ืนๆ ฯลฯ 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) 
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

ค่าวัสดุ  (533000)       รวม 94,600   บาท 
 

 วัสดุส านักงาน  (330100)      จ านวน  62,600  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สําหรับใช๎ในงานของกองคลัง  เชํน  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  
ไม๎บรรทัด ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล   หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)     จ านวน   2,000  บาท 
 

เ พ่ื อจํ า ย เป็ นคํ า วั ส ดุ ย านยนต๑พาหนะและขนสํ ง  ประกอบด๎ ว ย  ย าง รถ  แบต เตอ รี่  ฯลฯ               
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-2562) 
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)      จ านวน  30,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑  เชํน  กระดาษตํอเนื่อง แปูนพิมพ๑ โปรแกรมคอมพิวเตอร๑หรือซอฟแวร๑ 

หมึกพิมพ๑ ฯลฯ   เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง   ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
งบลงทุน (340000)           รวม       29,000   บาท 
 

ค่าครุภัณฑ ์(541000)                                                                  รวม        29,000   บาท 
 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)                                         รวม        29,000    บาท 
 

           เครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 18.5 นิ้ว)                  
                                                                                              จํานวนเงนิ       29,000    บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPUX ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อยกวํา 3.2 GHz จํานวน 1 หนํวย 
2. หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจําแบบ Cache  Memory ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB 
3. มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้ 

3.1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนํวยความจําขนาดไมํน๎อยกวํา 1 GB หรือ 
3.2 มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูํภายในหนํวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics  

Processing Unit  ที่สามารถใช๎หนํวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 1 GB หรือ 
3.3 มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูํบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics  ที่มี

ความสามารถในการใช๎หนํวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดมีน๎อยกวํา 1 GB 
4. มีหนํวยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR3  หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB 
5. มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Drive)  ชนิด SATA  หรือดีกวํา  ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา  2 TB     

จํานวน 1  หนํวย 
6. มี  DVD-RW  หรือดีกวํา  จํานวน 1  หนํวย 
7. มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย  (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา   

จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
8. มีแปูนพิมพ๑ และเมาส๑ 
9. มีจอภาพแบบ LCD  หรือดีกวํา  มี Contrast  Ratio  ไมํน๎อยกวํา  600 : 1  และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 

18.5  นิ้ว จํานวน  1  หนวํย 
 

ครุภัณฑ๑ดังกลําวเป็นครุภัณฑ๑ที่อยูํในเกณฑ๑ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑         
ประจําปี พ.ศ. 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559  
ลําดับที่ 9 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ตามแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562)     
หน๎า 95 ข๎อ 4 (1)   
 

 
 
 
 
 



 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (001200) 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (00121)   รวม     1,173,040  บาท 
 

งบบุคลากร  (520000)        รวม      899,040   บาท 
 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)      รวม        899,040    บาท 
 

คําจ๎างลูกจ๎างประจํา       จํานวน  899,040  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างลูกจ๎างประจํา สํานักปลัด พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 4 อัตรา หนํวยงานที่

รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562)            
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

งบด าเนินงาน  (530000)            รวม   274,000   บาท 
 

ค่าใช้สอย  (532000)              รวม    144,000   บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)           รวม      23,000  บาท 
 

คําประกันรถ        ตั้งไว๎  23,000 บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดหาประกันรถยนต๑ รถจักรยานยนต๑ ตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎ประสบภัย

จากรถ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 หนํวยงานที่
รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562)             
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300) 
รวม  121,000   บาท 

 

คําชดใช๎คําเสียหาย คําสินไหมทดแทน        ตั้งไว๎     3,000   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําชดใช๎คําเสียหาย คําสินไหมทดแทน เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ 

สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 
 

คําใช๎จํายโครงการบริหารและจัดการระบบการแพทย๑ฉุกเฉิน   ตั้งไว๎   60,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู๎ผู๎ปฏิบัติการในระบบการแพทย๑ฉุกเฉิน คําจัดซื้อวัสดุเครื่องแตํงกาย

สําหรับผู๎ปฏิบัติ  คําเดินทางไปราชการ คําวัสดุการแพทย๑ที่จําเป็นและเวชภัณฑ๑สําหรับบริการประชาชน คําวัสดุ
ยานพาหนะสําหรับรถฉุกเฉิน คําวัสดุอุปกรณ๑ในการกู๎ภัยและอุปกรณ๑ประจํารถตามมาตรฐานของสํานักงานระบบ
การบริการการแพทย๑ฉุกเฉิน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนที่สุด ที่ มท 0891.32/658 ลงวันที่ 25 
มกราคม 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครอง   
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 78 ข๎อ 4 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 



 
 

คําใช๎จํายโครงการประชาสัมพันธ๑งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว๎     3,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการรณรงค๑ ประชาสัมพันธ๑ การเฝูาระวังอัคคีภัย ของงานปูองกันและบรรเทา    

สาธารณภัย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี    
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 78 ข๎อ 4   สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

คําใช๎จํายโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน    ตั้งไว๎    15,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ในโครงการปูองกันและบรรเทาความเดือดร๎อนของ

ประชาชนที่เกิดจากภัยสาธารณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0313.4/ว  2508 ลงวันที่ 6 กันยายน 
2544 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนํวยงานที่
รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562)  หน๎า 78  
ข๎อ 4   สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างความมั่นคง  ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน       
ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

โครงการฝึกซ๎อมแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ตั้งไว๎    20,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการฝึกซ๎อมแผนปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย การสาธิตการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 77 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างความมั่นคง   
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

คําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.     จํานวน 20,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยจัดฝึกอบรมเองหรือสํงบุคลากรไปฝึกอบรม     

ที่หนํวยงานอ่ืนเป็นผู๎จัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม           
และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 77 ข๎อ 3 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การสร๎างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ค่าวัสดุ  (533000)               รวม    130,000  บาท 
 

 วัสดุการเกษตร (331000)          จ านวน      10,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเกษตร เชํน โซํเลื่อยยนต๑ มีด ขวาน ฯลฯ  เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล          
หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) 
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)              จ านวน      50,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําซื้อวัสดุเครื่องแตํงกาย เพ่ือใช๎กับสํานักงาน  และออกปฏิบัติงานภาคสนาม เชํน ชุดหมี 
รองเท๎าทนไฟ    เสื้อกั๊กสะท๎อนแสง    ฯลฯ   เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ๑ 2536 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 วัสดุเครื่องดับเพลิง (331600)              จ านวน     50,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเครื่องดับเพลิง เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 วัสดุอื่นๆ (331700)            จ านวน     20,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอ่ืน ๆ   ที่จําเป็นต๎องใช๎  อาทิเชํน ฟิล๑มกรองแสง ฟิล๑มกันความร๎อน ตราสัญลักษณ๑
ตําง ๆ หัวเชื่อมแก๏ส ถังอากาศ วาวล๑ปิด - เปิด เชือกนิรภัย อุปกรณ๑กู๎ภัย หํวงชํวยชีวิต เสื้อชูชีพ ฯลฯ เพ่ือใช๎ใน
กิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ.2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123)        รวม  220,000    บาท 
 

งบด าเนินงาน  (530000)            รวม  220,000    บาท 
 

ค่าใช้สอย  (532000)             รวม    220,000     บาท 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (320300) 
รวม  220,000    บาท 

 

คําใช๎จํายโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร. เทศบาลตําบลยางเนิ้ง ตั้งไว๎    20,000   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.เทศบาล ซึ่งได๎ดําเนินการชํวยเหลือประชาชน

ด๎านตํางๆ ที่อยูํในอํานาจหน๎าที่ของเทศบาล เชํน คําเดินทางไปราชการ อาหาร เครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ๑ในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ อาทิ เสื้อสะท๎อนแสง  กระบองไฟ กระพริบ ปูายไฟ เครื่องแตํงกาย อปพร.ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย   ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 78 ข๎อ 5 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  ของจังหวัด
เชียงใหมํ 

 

คําใช๎จํายโครงการจัดซื้อเครื่องกันหนาว     ตั้งไว๎ 200,000 บาท 
เพ่ือเป็นคําจัดซื้อเครื่องกันหนาว เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร๎อนจากสภาวะภัยหนาว  ให๎กับ

ประชาชนในเขตรับผิดชอบเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ตามหลักเกณฑ๑วําด๎วยการตั้งงบประมาณเพ่ือการชํวยเหลือ
ประชาชน ตามอํานาจหน๎าที่ขององค๑การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาลและองค๑การบริหารสํวนตําบล พ.ศ. 2543 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562)  
หน๎า 39 ข๎อ 5 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนงานการศึกษา  (00210) 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)     รวม   15,045,400  บาท 
 

งบบุคลากร  (520000)        รวม    4,188,840  บาท 
 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)       รวม      4,188,840  บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว๎   2,893,500  บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินเดือน และคําปรับปรุงเงินเดือนประจําปี พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให๎แกํพนักงาน

เทศบาล ของกองการศึกษา จํานวน 4 อัตรา  ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู ครูผู๎ชํวย และครูผู๎ดูแลเด็ก ของโรงเรียน
เทศบาลตําบลยางเนิ้งและศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 7 อัตรา ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

เงินเพ่ิมตํางๆ ของพนักงาน      ตั้งไว๎      134,400   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎แกํผู๎ อํานวยการกองการศึกษา  และผู๎บริหารสถานศึกษา         

จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดเชียงใหมํ ดํวนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556  

และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 
หนํวยงานที่ รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ ง                
(พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

เงินประจําตําแหนํง       ตั้งไว๎       85,200   บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินประจําตําแหนํงของผู๎อํานวยการกองการศึกษา และหัวหน๎าฝุาย จํานวน 2 อัตรา        

ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และ
หนังสือจังหวัดเชียงใหมํ  ดํวนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 15055 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ  
กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

เงินวิทยฐานะ         ตั้งไว๎       67,200   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําวิทยฐานะของผู๎อํานวยการสถานศึกษา ชํานาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท/เดือน 

จํานวน 1 อัตรา ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 
มิถุนายน 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําจ๎างพนักงานจ๎าง       ตั้งไว๎    973,800 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน คําตอบแทนพิเศษ ให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป ของ       

กองการศึกษา จํานวน 6 อัตรา และสําหรับพนักงานจ๎างทั่วไป ตําแหนํง ภารโรง ของโรงเรียนเทศบาลตําบล      
ยางเนิ้ง จํานวน 1 อัตรา ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว 1199 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

  เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง      ตั้งไว๎        34,740 บาท   
เพ่ือจํายเป็นเงินที่จํายเพ่ิมพนักงานจ๎างของกองการศึกษา จํานวน 2 อัตรา และของโรงเรียนเทศบาล

ตําบลยางเนิ้ง จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 หนังสือจังหวัดเชียงใหมํ ที่ ชม 0023.2/ว32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และหนังสือ
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 หนํวยงาน          
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)       
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 
งบด าเนินงาน  (530000)         รวม    4,176,560  บาท 
 

ค่าตอบแทน  (531000)           รวม         22,000   บาท 
 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100)       
จ านวน   2,000   บาท 

 

เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาชํวยปฏิบัติราชการของเทศบาลตามที่กฎหมายและระเบียบ 
หนังสือสั่งการกําหนด หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบล
ยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)   จ านวน 20,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
และพนักงานจ๎างทั่วไป ของกองการศึกษาและของโรงเรียนเทศบาลฯ ซึ่งมีสิทธิ์เบิก  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0908.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หนํวยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค่าใช้สอย  (532000)       รวม   569,300   บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)    รวม       3,000  บาท 
 

คําจ๎างเหมาบริการ       จํานวน    3,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0313.4 /ว 1452  ลงวันที่  

27  พฤษภาคม  2541  เรื่อง การเบิกคําจ๎างเหมาบริการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  เพ่ือจํายเป็นคําแรงงาน
ให๎กับผู๎รับจ๎างทําอยํางใดอยํางหนึ่ง  ซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลง ซํอมแซม ตํอเติม เสริมสร๎าง วัสดุ ครุภัณฑ๑  
หรือที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร๎าง และอยูํในความรับผิดชอบของผู๎รับจ๎าง เชํน  คําจ๎างเหมาแบกหามสัมภาระ           
ทําความสะอาด  คําแปลงเอกสาร คําจ๎างพิมพ๑ คําเข๎าเลํม รวมถึงคําจ๎างเหมาแรงงานอ่ืน คําจ๎างเหมาแรงงาน
รายวัน ฯลฯ ที่เป็นประโยชน๑แกํเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)               
รวม   561,300   บาท 

 

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร   ตั้งไว๎    37,000    บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎าง เชํน คําเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง 

คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน 
คําลงทะเบียนตํางๆ และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย
ในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2555 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 
 

คําใช๎จํายในโครงการสํงเสริมและพัฒนาศูนย๑การเรียนรู๎ ICT ชุมชนอยํางยั่งยืน     ตั้งไว๎   20,000  บาท   
คําใช๎จํายในโครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมของศูนย๑ฯ, พิธีเปิด-ปิดโครงการ คําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง

ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการพัสดุของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
2535 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการ
อบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 24 ข๎อ 7 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎าง
ประสิทธิภาพ   ความโปรํงใส และเป็นธรรมในการบริหาร ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   
 ตั้งไว๎  504,300  บาท   

 
 

• คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู๎นอกสถานศึกษาของเด็กนักเรียนและครูศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ  
          จํานวนเงิน     15,000 บาท                   

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู๎นอกสถานศึกษา หรือการฝึกอบรมของเด็ก
นักเรียนและครใูนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
เบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กอง
การศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 23 ข๎อ 6 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 

• ค่าใช้จ่ายในโครงการสรุปผลงานประจ าปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวนเงิน   3,000 บาท 
   เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการสรุปผลงานประจําปีและคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ ของศูนย๑พัฒนา

เด็กเล็กฯ หนํวยงานที่รับผิดชอบกองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง     
(พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 23 ข๎อ 6  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  ของ
จังหวัดเชียงใหมํ ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

• ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  จํานวนเงิน   341,600 บาท    
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียน ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง โดยถือปฏิบัติ

ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-
2562)  หน๎า 23 ข๎อ 6  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  ของจังหวัด
เชียงใหมํ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น 

• คําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑และสื่อการเรียนการสอน สําหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล    
ตําบลยางเนิ้ง                   จํานวนเงิน    18,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑และสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ สําหรับเด็กนักเรียน       
ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 23 ข๎อ 6 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํง
วัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 

 



 
 

• คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับผู๎ปกครองนักเรียนในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ          
จํานวนเงิน  5,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับผู๎ปกครองนักเรียนในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปีเทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 23 ข๎อ 6 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม 
และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 

• คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียนในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ                     
           จํานวนเงิน 10,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมของศูนย๑ฯ ได๎แกํ กิจกรรมวันไหว๎ครู กิจกรรมโรงเรียนใกล๎วัด
กิจกรรมหนูน๎อยคนเกํง กีฬาสี  กิจกรรมวันเด็ก ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                  
วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 23 ข๎อ 6 สอดคล๎อง
กับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

• คําใช๎จํายโครงการเยี่ยมบ๎านนักเรียน      จํานวนเงิน 2,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการเยี่ยมบ๎านนักเรียน ทําให๎ได๎รับรู๎สภาพความเป็นอยูํของเด็กนักเรียนและ

ทําให๎ผู๎ปกครองได๎รับรู๎ความเป็นอยูํของเด็กในโรงเรียน เป็นการสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางครูและผู๎ปกครองที่ดีขึ้น 
เพ่ือให๎ทราบปัญหาและหาวิธีแก๎ไขปัญหา ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จําย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา   
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 23 ข๎อ 6 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนา
ศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

• คําใช๎จํายในการพัฒนาครูผู๎ดูแลเด็ก/ผู๎ดูแลเด็ก ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวนเงิน 6,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาครูผู๎ดูแลเด็ก/ผู๎ดูแลเด็กของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ  โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  
หน๎า 23 ข๎อ 6 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ ทั้งนี้ 
จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

 
 



 
 

• คําจัดการเรียนการสอน (รายหัว)      จํานวนเงิน 103,700 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายสําหรับจัดการเรียนการสอนและคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ ของศูนย๑พัฒนาเด็ก

เล็กฯ ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  
หน๎า 23 ข๎อ 6  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ ทั้งนี้ 
จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)      จ านวน  5,000  บาท 

 

เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาซํอมแซมทรัพย๑สินเพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ เชํน ยานพาหนะ       
เครื่องคอมพิวเตอร๑ เครื่องพิมพ๑ดีด เครื่องปรับอากาศ คําบํารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สินอ่ืนๆ ฯลฯ หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)         
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

ค่าวัสดุ  (533000)              รวม    3,303,260  บาท 
 

 วัสดุส านักงาน  (330100)             จ านวน   110,000  บาท
  
คําวัสดุสํานักงาน        ตั้งไว๎      40,000   บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับใช๎ในกองการศึกษา เชํน คําปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่องเขียน 

แบบพิมพ๑ กระดาษ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 36 ข๎อ 6 

 

คําจัดซื้อหนังสือพิมพ๑ให๎แกํหมูํบ๎าน/ชุมชนในเขตเทศบาล   ตั้งไว๎      70,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อหนังสือพิมพ๑ให๎แกํหมูํบ๎าน/ชุมชน  ในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่

รับผิดชอบกองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)         
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)     จ านวน   20,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ ไม๎กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี   เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562)         
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)            รวม    3,095,260 บาท
  

คําจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให๎กับเด็กนักเรียนในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล       ตั้งไว๎ 119,560 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ            
กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 21 ข๎อ 3 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม     และคุณธรรม    ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ ทั้งนี้  จะเบิกจําย
ตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
 

คําจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)        
ตั้งไว๎ 2,975,700 บาท    

เพ่ือจํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ได๎แกํ 

- โรงเรียนวัดเวฬุวัน จํานวนเงิน 2,691,780 บาท 
- โรงเรียนวัดศรีโพธาราม จํานวน  283,920 บาท 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 

2559 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0893.3 /ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558  
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-
2562)  หน๎า 21 ข๎อ 3  ทั้งนี้ สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  ของจังหวัด
เชียงใหมํ ทั้งนี้  จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)      จ านวน   20,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ๑และอะไหลํอ่ืนที่ใช๎กับรถจักรยานยนต๑ รถราง เชํน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ 
น้ํามันเบรก น้ํามันเครื่อง หัวเทียน แมํแรง ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ กอง
การศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)     จ านวน 10,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคํายาและเวชภัณฑ๑ สําหรับใช๎ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 
ข๎อ 6 

 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)     จ านวน  20,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุโฆษณา และเผยแพรํ เชํน แผํนปูายโฆษณา ฟิล๑ม ฟิล๑มสไลด๑ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
คําอัดรูปภาพ กล๎องถํายรูป ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามป ีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 



 
 

 วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)      จ านวน  25,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ อาทิเชํน กระดาษตํอเนื่อง แปูนพิมพ๑ โปรแกรมคอมพิวเตอร๑หรือ
ซอฟแวร๑ หมึกพิมพ๑ เมนบอร๑ด ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามป ีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 วัสดุอื่นๆ (331700)       จ านวน   3,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอ่ืนๆ ที่จําเป็นต๎องใช๎ อาทิเชํน ฟิล๑มกรองแสง ฟิล๑มกันความร๎อน ตราสัญลักษณ๑ตําง ๆ 
หรือ วัสดุอ่ืน ๆ ที่ไมํสามารถจัดเข๎าประเภทวัสดุ ในประเภทตําง ๆ ได๎ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล  หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 
91 ข๎อ 6 

 

ค่าสาธารณูปโภค  (๕๓๔๐๐๐)        รวม    282,000   บาท 
 

 ค่าไฟฟ้า (340100)               จ านวน  180,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคํากระแสไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือใช๎ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ และสระวํายน้ําโรงเรียนเทศบาลฯ 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-
2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 ค่าน้ าประปา (340200)      จ านวน   80,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําน้ําประปา ฯลฯ เพ่ือใช๎สําหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก และสระวํายน้ําโรงเรียนเทศบาลฯ         
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-
2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 ค่าโทรศัพท์ (340300)       จ านวน   10,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําโทรศัพท๑สํานักงาน และโทรศัพท๑เคลื่อนที่และหมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่ง
บริการดังกลําวและคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจากการใช๎บริการ  เชํน  คําเชําเครื่อง คําเชําหมายเลขโทรศัพท๑ คําบํารุง      
รักษาสาย ฯลฯ สําหรับใช๎ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ กอง
การศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 ค่าไปรษณีย์ (340400)        จ านวน   2,000 บาท 
 

เพ่ือเป็นคําดวงตราไปรษณียากร คําลงทะเบียนและบริการที่เกี่ยวข๎องในกิจการของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)     จ านวน   10,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําโทรภาพหรือโทรสาร คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเตอร๑เน็ตและคําสื่อสารอ่ืน ๆ              
และให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการที่เกิดขึ้น ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามป ี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

งบเงินอุดหนุน  (560000)         รวม    6,680,000  บาท 
 

เงินอุดหนุน (561000)          รวม     6,680,000   บาท 
 

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)     จ านวน     6,680,000   บาท 
 

อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล      ตั้งไว๎ 140,000 บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายสํงเสริมสนับสนุนกิจกรรม การฝึกอบรม หรือโครงการของโรงเรียนในเขตเทศบาล 

ประกอบด๎วย  
- โ รง เรี ยนสารภี พิทยาคม เ พ่ือดํ า เนิน งานตามโครงการตํอต๎ านยา เสพติด ในสถานศึกษา               

ประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวนเงิน 30,000 บาท  
- โ รง เรี ยนวัดศรี โพธาราม  เ พ่ือดํ า เนินงานตามโครงการตํ อต๎ านยา เสพติด ในสถานศึกษา                 

ประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวนเงิน 30,000 บาท  
- โรงเรียนวัดเวฬุวัน เพ่ือดําเนินงานตามโครงการตํอต๎านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 

2560 จํานวนเงิน 30,000 บาท  
- โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา เ พ่ือดํ าเนินงานตามโครงการตํอต๎ านยาเสพติดในสถานศึกษา            

ประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวนเงิน 30,000 บาท 
- ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เพ่ือดําเนินงานตามโครงการตํอต๎านยาเสพติดฯ 

ประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวนเงิน 20,000 บาท 
 

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559  
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) 
หน๎า 22 ข๎อ 4 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ตั้งไว๎ 6,540,000 บาท            
เพ่ือเป็นคําสนับสนุนอาหารกลางวันให๎กับนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สพฐ.)ประกอบด๎วย  
- โรงเรียนวัดเวฬุวัน จํานวน 1,479 คน เป็นเงิน 5,916,000 บาท 
- โรงเรียนศรีโพธาราม จํานวน 156 คน เป็นเงิน   624,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 1,635 คน จํานวน 200 วัน คนละ 20 บาท   

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-
2562)  หน๎า 22 ข๎อ 4 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อ
ได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)                          รวม    1,846,200  บาท 
 

งบด าเนินงาน (530000)          รวม   1,646,200   บาท 
 

ค่าใช้สอย  (532000)             รวม    1,434,100    บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)      จ านวน      444,000    บาท 
 

คําจ๎างเหมาบริการ        ตั้งไว๎   444,000   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที่         

27 พฤษภาคม 2541  เรื่อง การเบิกคําจ๎างเหมาบริการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  เพ่ือจํายเป็นคําแรงงาน
ให๎กับผู๎รับจ๎างทําอยํางใดอยํางหนึ่ง  ซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลง ซํอมแซม ตํอเติม เสริมสร๎าง วัสดุ ครุภัณฑ๑  
หรือที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร๎าง และอยูํในความรับผิดชอบของผู๎รับจ๎าง เชํน คําจ๎างเหมาแบกหามสัมภาระ ทําความ
สะอาด คําแปลงเอกสาร คําจ๎างพิมพ๑ คําเข๎าเลํม รวมถึงคําจ๎างเหมาแรงงานอ่ืน คําจ๎างเหมาแรงงานรายวัน ฯลฯ  
ที่เป็นประโยชน๑แกํเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เป็นต๎น หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา   ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (320300)           
จ านวน 985,100 บาท 

 

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร          ตั้งไว๎ 30,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําเดินทางไปราชการของพนักงานครู และพนักงานจ๎างของสถานศึกษา เชํน คําเบี้ยเลี้ยงใน

การเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมใน
การใช๎สนามบิน คําลงทะเบียนตํางๆ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

โครงการเตรียมความพร๎อมนักเรียนเข๎าสูํประชาคมอาเซียน            ตั้งไว๎ 10,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการเตรียมความพร๎อมนักเรียนเข๎าสูํประชาคมอาเซียน อาทิ คําตอบแทน  

คําสมนาคุณวิทยากร และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ ให๎กับเด็กนักเรียนเพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร๎อม
นักเรียนเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ให๎มีความรู๎พ้ืนฐานภาษาอาเซียน 12 ภาษา ตามความถนัดและให๎เหมาะสม    
ตามศักยภาพของตนเอง สามารถสื่อสารพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองที่จะนําไปสูํการพ่ึงตนเอง      
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 23 ข๎อ 6 

คําใช๎จํายในโครงการมอบประกาศนียบัตรให๎แกํนักเรียน           ตั้งไว๎   5,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการมอบประกาศนียบัตรให๎แกํนักเรียน เพ่ือให๎เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
ครอบครัวและสถาบันการศึกษา ทําให๎เกิดแรงจูงใจและความมุํงมั่นที่จะศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการพัสดุของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก๎ไข
เพ่ิมเติมฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง       
(พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 23 ข๎อ 6 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  ของ
จังหวัดเชียงใหมํ 
 

คําใช๎จํายในโครงการจัดทําเครื่องมือวัดผลประเมินผล          ตั้งไว๎   5,000  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการจัดทําเครื่องมือวัดผลประเมินผล เพ่ือจัดทําเครื่องมือวัดผลประเมินผล
ของโรงเรียนเทศบาล ทําให๎โรงเรียนมีคุณภาพและได๎มาตรฐานตามหลักเกณฑ๑ของ สมศ. โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการพัสดุของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2535 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) 
หน๎า 23 ข๎อ 6 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 



 
 

คําใช๎จํายในโครงการสรุปผลงานประจําปี             ตั้งไว๎   5,000  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการสรุปผลงานประจําปี ของโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง โดยการจ๎าง
พิมพ๑ รวมเลํมเอกสาร สรุปผลงานด๎านการจัดการศึกษาของโรงเรียน และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ        
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการพัสดุของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2535 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น        
พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง         
(พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 23 ข๎อ 6 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  ของ
จังหวัดเชียงใหมํ 
 

คําใช๎จํายในโครงการคัดเลือกครูดีเดํน และผู๎บริหารสถานศึกษาดีเดํน             ตั้งไว๎   5,000  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการคัดเลือกครูดีเดํน และผู๎บริหารสถานศึกษาดีเดํน เพ่ือสํงเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติหน๎าที่ของครูและผู๎บริหารสถานศึกษา ให๎เกิดกําลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติหน๎าที่ของตนเองให๎ดี
ที่สุด เพ่ือสํงเป็นตัวแทนในการประกวดระดับประเทศตํอไป โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
การพัสดุของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จําย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสามปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 38 ข๎อ 9 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  พัฒนา
ศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

คําใช๎จํายในโครงการแขํงขันทางวิชาการ (ครู และนักเรียน)            ตั้งไว๎  30,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการแขํงขันทางวิชาการ เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูและนักเรียนได๎แสดงออก
ในทางวิชาการ และทักษะด๎านตํางๆ นําเสนอผลงานของนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ให๎ปรากฏแกํสาธารณชน 
และสร๎างชื่อเสียงให๎แกํโรงเรียน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับ  
การปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ การศึกษา ตามแผนพัฒนา
เทศบาลสามปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 23 ข๎อ 6 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑      
สร๎างสร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนา
ศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

คําใช๎จํายในโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพ้ืนฐาน                ตั้งไว๎ 4,000   บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กําหนด

ทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนตามความต๎องการของท๎องถิ่น และรับรู๎นโยบายของคณะผู๎บริหารในเรื่องของการจัด
การศึกษาของเทศบาล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการพัสดุของหนํวยการบริหาร
ราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 23 ข๎อ 6 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํง
วัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 



 
 

 
คําใช๎จํายในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน               ตั้งไว๎  4,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และเพ่ือให๎บุคลากร         

ทางการศึกษาใช๎ผลการประเมินเป็นแนวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น ทําให๎โรงเรียนมีคุณภาพ     
และได๎มาตรฐานตามหลักเกณฑ๑ของ สมศ. โดยถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษา ตามแผนพัฒนา
เทศบาลสามปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 23 ข๎อ 6 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎าง
สังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎
พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลต าบลยางเนิ้ง)  ตั้งไว้ 553,800 บาท 
 

• คําสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง     จํานวนเงิน  332,000 บาท 
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น(โรงเรี ยนเทศบาล

ตําบลยางเนิ้ง) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 
2559 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0893.3 /ว 3149 ลงวันที่  5 มิถุนายน 2558 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)
หน๎า 21 ข๎อ 3 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ ทั้งนี้ 
จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
 

• คําใช๎จํายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     จํานวนเงิน  20,000 บาท 
เงินอุดหนุนสําหรับสํงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท๎องถิ่น เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น(โรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง) ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0893.3 /ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 หนํวยงานที่รับผิดชอบ            
กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 24  ข๎อ 8  
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  ของ
จังหวัดเชียงใหมํ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

• คําใช๎จํายอินเตอร๑เน็ตโรงเรียน       จํานวนเงิน  16,800 บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายอินเตอร๑เน็ตของโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL  โรงเรียนละ 9,600 บาทตํอปี  
(2) ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาทตํอปี ถือปฏิบัติปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0893.3 /ว 3149  ลงวันที่ 5 มิถุนายน2558 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กอง
การศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 24  ข๎อ 8 สอดคล๎องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร๑สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ ทั้งนี้ 
จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

 

• คําใช๎จํายในการพัฒนา/ปรับปรุงห๎องสมุดโรงเรียน     จํานวนเงิน  100,000 บาท 
เพ่ือปรับปรุง/พัฒนาห๎องสมุดของโรงเรียนฯ ให๎มีความพร๎อมในทุกๆ ด๎าน มีความทันสมัยและดึงดูดใจ

นักเรียนให๎เข๎ามาใช๎บริการ สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษา ด๎านการจัดการศึกษา ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0893.3 /ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กอง
การศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 24  ข๎อ 8 สอดคล๎องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรร
จากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
 

• คําใช๎จํายในการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน     จํานวนเงิน  50,000 บาท 
เพ่ือพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนให๎มีสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนานักเรียนอยํางเต็มตามศักยภาพ

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือ
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่  มท 0893.3 /ว 3149 ลงวันที่  5 มิถุนายน2558               
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-2562) 
หน๎า 24  ข๎อ 8 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และ
คุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ของจังหวัดเชียงใหมํ ทั้งนี้  จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

• คําใช๎จํายในการพัฒนาข๎าราชการครูของโรงเรียนฯและบุคลากรทางการศึกษา  
จํานวนเงิน  12,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาข๎าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และบุคลากรทางการ
ศึกษา สํงเสริมให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรแสวงหาความรู๎เทคนิควิธีการใหมํ ๆ มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ ยนประสบการณ๑  เ พ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเท ศบาลฯ ปฏิบัติตามหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0893.3 /ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 หนํวยงานที่รับผิดชอบ             
กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 24  ข๎อ 8 สอดคล๎อง
กับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการ
จัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

 

• คําใช๎จํายในการรณรงค๑ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา     จํานวนเงิน 21,000 บาท 
เพ่ือให๎ความรู๎ในการปูองกันและการแพรํระบาดของยาเสพติด ให๎ตระหนักตํอโทษและพิษภัยจาก         

ยาเสพติดในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนของตนเองโดยจัดให๎มีการอบรมหรือแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด ฯลฯ    
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และ
หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นดํวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน2558 หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 24     
ข๎อ 8   สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน       
ของจังหวัดเชียงใหมํ ทั้งนี ้จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
 

• คําปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน      จํานวนเงิน 2,000 บาท 
เพ่ือจํายให๎สําหรับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่บิดา/มารดา/ผู๎ปกครองมีรายได๎            

ในครอบครัวไมํเกิน 40,000 บาท/ปี อัตราคนละ 500/ภาคเรียน ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 24  ข๎อ 8 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํง
วัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ ทั้งนี้  จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา       

ขั้นพื้นฐาน          ตั้งไว้ 296,300 บาท 
 
1.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จ านวนเงิน 171,900 บาท 
  (1) รายหัว จํานวนเงิน 149,900 บาท 
 -ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน 66,300 บาท 
  -ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน 83,600 บาท 
  (2) รายหัวสํวนเพ่ิม(Top up) จํานวนเงิน 22,000 บาท 
  -ระดับประถมศึกษา คนละ 250 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน 22,000 บาท 
2.ค่าหนังสือเรียน   จ านวนเงิน  34,010 บาท 
  -ระดับอนุบาลศกึษา คนละ 200 บาท/ปี  จํานวนเงิน 7,800 บาท 
  -ระดับประถมศึกษา จําแนกเป็น 
  (1) ประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 561 บาท/ปี  จํานวนเงิน 9,000 บาท 

(2) ประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 605 บาท/ปี  จํานวนเงิน 8,500 บาท 
(3) ประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/ปี  จํานวนเงิน 8,710 บาท 

3.ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวนเงิน  24,960 บาท 
  -ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน   7,800 บาท 
  -ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน 17,160 บาท 
4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวนเงิน  27,540 บาท 

-ระดับอนุบาลศกึษา คนละ 300 บาท/ปี  จํานวนเงิน 11,700 บาท 
  -ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี  จํานวนเงิน 15,840 บาท 
5.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จ านวนเงิน  37,890 บาท 
  -ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน  16,770 บาท 
  -ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน   21,120 บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายของนักเรียน ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นดํวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 
5 มิถุนายน 2558 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  
(พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 24  ข๎อ 8 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  ของ
จังหวัดเชียงใหมํ ทั้งนี ้จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ตั้งไว้ 26,000 บาท 
• คําใช๎จํายโครงการงานกีฬาสีประจําโรงเรียนเทศบาล     จํานวนเงิน  3,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการงานกีฬาสีประจําโรงเรียนเทศบาล การสํงนักกีฬาโรงเรียนไปรํวมแขํงขัน

กีฬาในระดับอําเภอ ฯลฯ สนับสนุนการเลํนกีฬา และสนองนโยบายของรัฐบาลที่สํงเสริมการเลํนกีฬาของเยาวชน 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการพัสดุของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น        
พ.ศ. 2535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  
(พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 24  ข๎อ 8  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของ
จังหวัดเชียงใหมํ 

 

• คําใช๎จํายโครงการงานวันเด็กแหํงชาติ       จํานวนเงิน  3,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง ฯลฯ ของโรงเรียน

เทศบาลฯ เพ่ือให๎เด็กได๎รับความรู๎ ความบันเทิง สํงเสริมให๎เด็กมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ในกิจกรรมที่เกิด
ประโยชน๑ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) 
หน๎า 24  ข๎อ 8 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

• คําใช๎จํายโครงการเข๎าคํายพักแรมลูกเสือเนตรนารี      จํานวนเงิน  3,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการเข๎าคํายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ 

เพ่ือให๎เด็กฝึกความอดทน มีระเบียบวินัย รู๎จักหน๎าที่ความรับผิดชอบ ได๎ฝึกฝนประสบการณ๑ตรง สามารถอยูํรํวม  
ในสังคมได๎ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการพัสดุของหนํวยการบริหารราชการสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 24  ข๎อ 8   สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม 
และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

• คําใช๎จํายโครงการเรียนรู๎สูํโลกกว๎าง       จํานวนเงิน  15,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการเรียนรู๎นอกสถานศึกษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ เพ่ือให๎เด็กได๎

เรียนรู๎นวัตกรรมจากแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ และได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑ตรง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการพัสดุของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2535 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) 
หน๎า 24  ข๎อ 8  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 



 
 

• คําใช๎จํายโครงการการเยี่ยมบ๎านนักเรียน       จํานวนเงิน  2,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการการเยี่ยมบ๎านนักเรียน ทําให๎ได๎รับรู๎สภาพความเป็นอยูํของเด็กนักเรียน 

และทําให๎ผู๎ปกครองได๎รับรู๎ความเป็นอยูํของเด็กในโรงเรียน เป็นการสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางครูและผู๎ปกครอง   
ที่ดีขึ้น เพ่ือให๎ทราบปัญหาและหาวิธีแก๎ไขปัญหา ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการ
พัสดุของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จําย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 24  ข๎อ 8   สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนา
ศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมท้องถิ่น        ตั้งไว้ 11,000 บาท 
 

• โครงการวันสําคัญของไทย       จํานวนเงิน  3,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันแมํ วันภาษาไทย ฯลฯ           

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการพัสดุของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น        
พ.ศ. 2535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง                    
(พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 26  ข๎อ 3 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  ของ
จังหวัดเชียงใหมํ 

 

• คําใช๎จํายโครงการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ๎าน    จํานวนเงิน  3,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพ้ืนบ๎านเพ่ือจัดกิจกรรมการรณรงค๑

ให๎เด็กได๎ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคําทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงพ้ืนบ๎านของท๎องถิ่น และอนุรักษ๑ไว๎
ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่นตนเอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการพัสดุของหนํวย
การบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 26  ข๎อ 3 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎าง
สังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎
พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

•  คํ า ใช๎จํ ายโครงการจัดกิจกรรมคํายเยาวชนสํ านึกรักษ๑สิ่ งแวดล๎อมและวัฒนธรรมท๎องถิ่น                  
           จํานวนเงิน  3,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการจัดกิจกรรมคํายเยาวชนสํานึกรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
เพ่ือจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎ตระหนักและมีจิตสํานึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมรดกทางธรรมชาติ     
บนรากฐานทางวัฒนธรรมประเพณีในท๎องถิ่นของตนเอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการ
พัสดุของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จําย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 26  ข๎อ 3 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนา
ศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

• คําใช๎จํายโครงการการจัดกิจกรรมวันไหว๎ครู      จํานวนเงิน  2,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการการจัดกิจกรรมวันไหว๎ครู เพ่ือจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎ระลึกถึงบุญคุณของ

ครู อาจารย๑ที่ประสิทธิประสาทวิชา และเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบตํอกัน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการพัสดุของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2535 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง ((พ.ศ. 2560-2562) 
หน๎า 26  ข๎อ 3   สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)     จ านวน   5,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาซํอมแซมทรัพย๑สิน เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ เชํน ยานพาหนะ เครื่อง
คอมพิวเตอร๑ เครื่องพิมพ๑ดีด เครื่องปรับอากาศ คําบํารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สินอ่ืนๆ ฯลฯ หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)        
หน๎า 91  ข๎อ 6 

 

ค่าวัสดุ  (533000)               รวม    212,100   บาท 
 

 วัสดุส านักงาน  (330100)              จ านวน  10,000   บาท
 เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับใช๎ในโรงเรียนเทศบาลฯ  เชํน  คําปากกา ดินสอ  ยางลบ 
เครื่องเขียน แบบพิมพ๑ กระดาษ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ  เพ่ือใช๎ในโรงเรียนเทศบาลฯ ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91  ข๎อ 6 
 

 วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)     จ านวน    39,000  บาท 

 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ ไม๎กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ฯลฯ  เพ่ือใช๎ในโรงเรียนเทศบาลฯ หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)        
หน๎า 91  ข๎อ 6 

 
 



 
 

 ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)     จ านวน  151,100 บาท 

 

เพ่ือจํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) ให๎เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น  ดํวนที่สุด ที่ มท 0893.3 /ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 หนํวยงานที่รับผิดชอบ          
กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 21 ข๎อ 3    
ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
 

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)    จ านวน   5,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคํายาและเวชภัณฑ๑ สําหรับใช๎ในโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ     
กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91  ข๎อ 6 

 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)     จ านวน    5,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุโฆษณา และเผยแพรํ เชํน แผํนปูายโฆษณา ฟิล๑ม ฟิล๑มสไลด๑ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
คําอัดรูปภาพ ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการโรงเรียนเทศบาลฯ หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91  ข๎อ 6 

 

 วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)      จ านวน    2,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ อาทิเชํน แปูนพิมพ๑ โปรแกรมคอมพิวเตอร๑หรือซอฟแวร๑ หมึกพิมพ๑ 
เมนบอร๑ด ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของโรงเรียนเทศบาลฯ หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91  ข๎อ 6 
 

งบลงทุน (540000)        รวม  200,000 บาท 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (542000)              รวม    200,000  บาท 
 

 อาคารต่างๆ  (420700)                       รวม    200,000  บาท 
 

• คําใช๎จํายในการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ    จํานวนเงิน  200,000  บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนฯ ให๎มีสภาพพร๎อม          

มีความปลอดภัย สะดวก เ อ้ืออํานวยและเกิดประโยชน๑ตํอการเรียนการสอน  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0893.3 /ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 หนํวยงานที่รับผิดชอบ            
กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 64  ข๎อ 5 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อ
ได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

 
 



 
 

แผนงานสาธารณสุข  (00220) 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221)      รวม   4,852,900  บาท 
 

งบบุคลากร  (420000)         รวม   3,794,000  บาท 
 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)    จ านวน     3,794,000   บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว๎  1,388,300  บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและคําปรับปรุงเงินเดือนประจําปี พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให๎แกํพนักงาน

เทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม จํานวน 5 อัตรา หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

เงินเพ่ิมตํางๆ ของพนักงาน      ตั้งไว๎  67,200  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎แกํผู๎อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมและหัวหน๎าฝุาย

บริการสาธารณสุข จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดเชียงใหมํ ดํวนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 35655 ลงวันที่ 
3 ตุลาคม 2556 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

เงินประจําตําแหนํง       ตั้งไว๎  85,200  บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินประจําตําแหนํง ผู๎ อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม จํานวน 1 อัตรา          

ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และ
หนังสือจังหวัดเชียงใหมํ  ดํวนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 15055 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) 
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

คําจ๎างลูกจ๎างประจํา       ตั้งไว๎   643,800  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างลูกจ๎างประจํา พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนจํานวน 3 อัตรา หนํวยงานที่รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) 
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

คําจ๎างพนักงานจ๎าง       ตั้งไว๎  1,465,500  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน คําตอบแทนพิเศษ ให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไปของ     

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม จํานวน 14  อัตรา  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง      ตั้งไว๎  144,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินที่จํายเพิ่มพนักงานจ๎างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม จํานวน 12  อัตรา ปฏิบัติตาม

หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และหนังสือ
จังหวัดเชียงใหมํ ที่ ชม 0023.2/ว32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อมปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

งบด าเนินงาน  (530000)           รวม   1,024,900 บาท 
 

ค่าตอบแทน(531000)            รวม        61,000  บาท 
 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100) 
จ านวน  10,000  บาท 

 

เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาชํวยปฏิบัติราชการของเทศบาลตามที่กฎหมายและระเบียบ 
หนังสือสั่งการกําหนด หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)            จ านวน  15,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ๎างหนํวยงานที่รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) 
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 ค่าเช่าบ้าน  (310400)      จ านวน  36,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านหรือคําเชําซื้อบ๎านให๎แกํพนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2548 หนํวยงานที่รับผิดชอบ          
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) 
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ค่าใช้สอย  (532000)       รวม   766,900   บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)    รวม   654,900   บาท 
 

คําจ๎างเหมาบริการ       ตั้งไว๎    510,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริหารจัดการ ดูแลฌาปนสถานบริการฌาปนกิจศพ คําจ๎างคนทําความสะอาด

สถานที่ตําง ๆ และตลาด คําจ๎างพนักงานรักษาความปลอดภัยตลาด คําจ๎างเหมาแรงงานในการทําสิ่งของตํางๆ 
หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใชํการประกอบ ดัดแปลง ตํอเติมครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการพัสดุของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2535 แก๎ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสาม
ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

คําเชําทรัพย๑สิน        ตั้งไว๎  144,900  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําเชําที่ดิน คําธรรมเนียม คําเชําอาคารคําตอบแทนการใช๎ที่ดินตลาดสดเทศบาล            

ตําบลยางเนิ้ง คําเชําพ้ืนที่ในการนําขยะไปทิ้ง คําเบี้ยประกัน และคําใช๎จํายอ่ืนๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการพัสดุของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2535 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
9) พ.ศ. 2553หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)          
รวม    25,000  บาท 

 

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว๎  25,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําเดินทางไปราชการภายในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ๎าง เชํน คําเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการใช๎
สนามบินคําลงทะเบียนตํางๆ  และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายใน
การเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 เพ่ือใช๎ในกิจการเทศบาล  หนํวยงานที่รับผิดชอบ       
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) 
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)    จ านวน 87,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาซํอมแซมทรัพย๑สิน เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ เชํน ยานพาหนะ         

เครื่องคอมพิวเตอร๑ เครื่องพิมพ๑ดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องปรับอากาศ คําบํารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สินอ่ืนๆ 
ฯลฯ หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบล
ยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ค่าวัสดุ  (533000)       รวม   197,000   บาท 
 

 วัสดุส านักงาน  (330100)      จ านวน  20,000   บาท 

 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุสํานักงาน เชํน คําปากกา ดินสอ ยางลบเครื่องเขียน แบบพิมพ๑ กระดาษ เครื่อง
คํานวณเลข ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาลหนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (330200)      จ านวน   5,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เพ่ือใช๎กับสํานักงานเชํน ฟิวส๑ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา เทปพัน
สายไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาลหนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 วัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)     จ านวน  40,000   บาท 

 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน ไม๎กวาด ถังขยะ ผงซักฟอกฯลฯ   เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล 
หนํวยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)     จ านวน  20,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ๑และอะไหลํอ่ืนที่ใช๎กับรถยนต๑ รถบรรทุกรถบรรทุกขยะ ฯลฯ เชํน ยางนอก 
ยางใน แบตเตอรี่ น้ํามัน เบรก หัวเทียน แมํแรง ฯลฯ    เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล    หนํวยงานที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) 
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)     จ านวน  50,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําเชื้อเพลิง ได๎แกํ ฟืน ฯลฯ หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม    
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (330900)    จ านวน    5,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ ประกอบด๎วยจัดซื้อเวชภัณฑ๑ปูองกันโรคติดตํอ      
เชํน ทรายอะเบท และอ่ืน ๆ รวมทั้งน้ํายาทําความสะอาดน้ํายาดับกลิ่น น้ํายาฆําเชื้อตําง ๆ วัสดุดัก/กําจัดแมลง
พาหะนําโรครวมถึงวัสดุอุปกรณ๑ในการสํงเสริม ปูองกันด๎านสุขอนามัย ฯลฯเพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง         
(พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 วัสดุการเกษตร  (331000)      จ านวน  15,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพ่ือใช๎ในสํานักงาน เชํนสารเคมีปูองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว๑ 
อาหารสัตว๑ พันธุ๑พืช ถุงมือ จอบ เสียมใบมีดตัดหญ๎า ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) 
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (331100)     จ านวน  10,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เพ่ือใช๎กับสํานักงานเชํน กระดาษเขียนโปสเตอร๑ พํูกันและสี 
ฟิล๑ม ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาลหนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 วัสดุเครื่องแต่งกาย  (331200)      จ านวน    7,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเครื่องแตํงกาย เพ่ือใช๎กับสํานักงานและออกปฏิบัติงานภาคสนาม เชํน 
เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ๎า รองเท๎าฯลฯ เพื่อใช๎ในกิจการของเทศบาล  หนํวยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)      จ านวน   20,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ เชํน แปูนพิมพ๑โปรแกรมคอมพิวเตอร๑หรือซอฟแวร๑ หมึกพิมพ๑ เมนบอร๑ด 
ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาลหนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 
 

 วัสดุอื่นๆ  (331700)       จ านวน    5,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอ่ืนๆ ที่จําเป็นต๎องใช๎ อาทิเชํน ฟิล๑มกรองแสงฟิล๑มกันความร๎อน ตราสัญลักษณ๑ตําง ๆ 
รถเข็น หรือ วัสดุอ่ืน ๆที่ไมํสามารถจัดเข๎าประเภทวัสดุในประเภทตําง ๆ ได๎ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล        
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
งบลงทุน (540000)        รวม    7,000 บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์ (541000)                                             รวม     7,000  บาท 
 

 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (410500)                                          รวม     7,000  บาท 
 

รถเข็น         ตั้งไว๎     7,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อรถเข็น จํานวน 2 คัน มีขนาดความกว๎าง 74 ซม. ความยาว 107 ซม. สูง 40 ซม.     

มี 2 ล๎อ ขนาดวงล๎อขอบ 26 นิ้ว เพ่ือจัดเก็บขยะมูลฝอยตามสถานที่ตํางๆ ในซอยที่คับแคบ ที่รถยนต๑ไมํสามารถ
เข๎าไปจัดเก็บได๎  (จัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น) หนํวยงานที่รับผิดชอบ  กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล๎อม             
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 95 ข๎อ 4  
 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (00223)   รวม  20,000 บาท 
 

งบด าเนินงาน  (530000)       รวม  20,000 บาท 
 

ค่าใช้สอย  (532000)        รวม   20,000  บาท 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300) 
รวม    20,000 บาท 

 

โครงการตรวจเยี่ยมและสํงเสริมคุณภาพชีวิตแมํและเด็ก/ผู๎ปุวย  ตั้งไว๎    20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจเยี่ยมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก/ผู้ป่วย จัดกิจกรรม   

ออกตรวจเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด ทารกแรกแรกเกิด ตลอดจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง    
ให้ค าแนะน าผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แนะน าหญิงตั้งครรภ์ในการดูแลสุขภาพ ตรวจเยี่ยม แม่และเด็ก หญิงหลังคลอด    
หาข้อมูลและการท าวิจัยในชุมชน เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการส่งเสริม ป้องกัน รักษา
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเอง     
ในดูแลตนเองในหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด การเลี้ยงดูบุตร พัฒนาคุณภาพอนามัยแม่และเด็ก ค่าใช้จ่าย  
ในโครงการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการออกเยี่ยมบ้าน ค่าจัดประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  
หนํวยงานที่รับผิดชอบ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบล     
ยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 37 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และ
คุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม    7,000   บาท 
 

เงินอุดหนุน (561000)       รวม      7,000    บาท 
 

 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (610100)    รวม     7,000    บาท 
 

อุดหนุนเทศบาลตําบลหนองผึ้ง      ตั้งไว๎      7,000    บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใช้ในการอุดหนุนเทศบาลต าบลหนองผึ้ง ในการด าเนินการบริหารจัดการฌาปนสถาน

และสุสาน บ้านกู่เสือ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการในฌาปนสถานและสุสานกู่เสือ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว.4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อมผู๎รับผิดชอบ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 75 
ข๎อ 2   สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล๎อมเพ่ือฐานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ของจังหวัดเชียงใหมํ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) 

 

งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์  (00232)    รวม  290,000 บาท 
 

งบด าเนินงาน  (530000)       รวม  280,000 บาท 
 

ค่าใช้สอย  (532000)        รวม   280,000  บาท 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)               
รวม   200,000  บาท 

 

คําใช๎จํายในโครงการจ๎างนักเรียน/นักศึกษาทํางานในชํวงปิดภาคเรียนฤดูร๎อน ตั้งไว๎   200,000   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนนักเรียน/นักศึกษาตามโครงการจ๎างนักเรียน/นักศึกษาทํางานในชํวงปิดภาคเรียน

ฤดูร๎อน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงแรงงาน ที่ รง 0209.3/ว 2295 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2555           
เรื่อง ประกาศของกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคําจ๎างรายชั่วโมง สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หนํวยงานที่
รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 20   
ข๎อ 5  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ        ตั้งไว้   80,000   บาท 
1. คําใช๎จํายโครงการผู๎สูงอายุสุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข (กลุํมผู๎สูงอายุ หมูํที่ 1 ต.ยางเนิ้ง)  

จํานวนเงิน 10,000 บาท 
 เพ่ือเป็นคําใช๎จํายคําใช๎จํายโครงการผู๎สูงอายุสุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข  (กลุํมผู๎สูงอายุ หมูํที่ 1 ต.ยางเนิ้ง) 
ผู๎สูงอายุเป็นวัยของการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกาย มีความเสื่อมของอวัยวะตํางๆ เมื่ออายุมากขึ้น 
ผิวหน๎า กล๎ามเนื้อ สายตาแยํลง และนอกจากทางกาย เรื่องของจิตใจก็มีการเปลี่ยนแปลงเชํนกัน ปัญหาสุขภาพจิต
ที่พบบํอยในผู๎สูงอายุ  เชํน ความวิตกกังวล  โรคซึมเศร๎า ปัญหานอนไมํหลับ  ภาวะสมองเสื่อม เป็นต๎น  

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับ         
การฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 38 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคม
แหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
2. คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือผู๎สูงอายุ (กลุํมผู๎สูงอายุ หมูํที่ 2 ต.ยางเนิ้ง)        

จํานวนเงิน 10,000 บาท 
 เพ่ือเป็นคําใช๎จํายโครงการสํงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือผู๎สูงอายุ (กลุํมผู๎สูงอายุ หมูํที่ 2 ต.ยางเนิ้ง)  
ผู๎สูงอายุมีแนวโน๎มจะเกิดความถดถอยของสมรรถภาพทางกายงํายกวําในวัยอ่ืนๆ  ทั้งนี้เนื่องมาจากพยาธิสภาพ
ตํางๆ การสํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุได๎ออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัยนั้นจะสามารถเพ่ิมความแข็งแรงหรือสมรรถภาพ
ของระบบอวัยวะภายในรํางกายของผู๎สูงอายุได๎ดียิ่งขึ้น 

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับ         
การฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 38 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคม
แหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

 3. คําใช๎จํายโครงการพัฒนาศักยภาพผู๎สูงอายุ หลักสูตร “แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพร”             
(กลุํมผู๎สูงอายุ หมูํที่ 3 ต.ยางเนิ้ง)        จํานวนเงิน 10,000 บาท 

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายโครงการพัฒนาศักยภาพผู๎สูงอายุ หลักสูตร “แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพร”       
(กลุํมผู๎สูงอํายุ หมูํที่ 3 ต.ยางเนิ้ง) เพ่ือเป็นการสํงเสริมกลุํมผู๎สูงอายุให๎ได๎ทํากิจกรรมรํวมกัน และเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของผู๎สูงอายุในชุมชน เทศบาลตําบลยางเนิ้งจึงได๎ให๎การสนับสนุนกลุํมผู๎สูงอายุให๎มีความรู๎ในการทําแชมพู
และครีมนวดผมที่ใช๎สมุนไพรเป็นวัตถุดิบหลักในการทํา โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในการทําแชมพูและครีม
นวดผมสูตรสมุนไพร เป็นผู๎ถํายทอดความรู๎แกํกลุํมผู๎สูงอายุที่สนใจ 

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับ         
การฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 38 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคม
แหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4. คําใช๎จํายโครงการดูแลภาวะโภชนาการกลุํมผู๎สูงอายุ หมูํที่ 4 (กลุํมผู๎สูงอายุ หมูํที่ 4 ต.ยางเนิ้ง)  

จํานวนเงิน 10,000 บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายโครงการดูแลภาวะโภชนาการกลุํมผู๎สูงอายุ หมูํที่ 4 (กลุํมผู๎สูงอายุ หมูํที่ 4 ต.ยางเนิ้ง) 

เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุทราบการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุมีปัจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ ปัจจัยทางกรรมพันธุ๑และปัจจัย
จากสิ่งแวดล๎อม เพ่ือสํงเสริมผู๎สูงอายุในตําบลสุขสําราญ ให๎มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ผู๎สูงอายุมีความรู๎ในการ
เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับ         
การฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 38 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคม
แหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

5. คําใช๎จํายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ (กลุํมผู๎สูงอายุ หมูํที่ 5 ต.ยางเนิ้ง)    
จํานวนเงิน 10,000 บาท 

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ (กลุํมผู๎สูงอายุ หมูํที่ 5 ต.ยางเนิ้ง) เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุมี
ความรู๎ความเข๎าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  ทั้งด๎าน อาหารตามหลัก
โภชนาการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพรํางกายและจิตใจ เพ่ือเป็นการสร๎างขวัญ และกําลังใจให๎ผู๎สูงอายุ สํงเสริมให๎
ผู๎สูงอายุมีทัศนคติที่ดีตํอการดูแลสุขภาพให๎แข็งแรง ด๎วยวิธีการที่ถูกต๎องและเหมาะสม เพ่ือให๎สามารถดํารงอยูํใน
สังคมได๎อยํางมีคุณคํา รวมไปถึงการสร๎างจิตสํานึกและปลูกฝังให๎คนรุํนหลัง และลูกหลานในครอบครัวผู๎สูงอายุได๎มี
ทัศนคติที่ดีและเห็นคุณคําของผู๎สูงอายุ ให๎ความเคารพ และคอยดูแลผู๎สูงอายุไมํให๎รู๎สึกโดดเดี่ยวหรือรู๎สึกถูก
ทอดทิ้งให๎อยูํเพียงลําพัง 

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับ         
การฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 38 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคม
แหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
6. คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ “เพ่ือนชํวยเพื่อน”  (กลุํมผู๎สูงอายุ หมูํที่ 6 ต.ยางเนิ้ง) 

จํานวนเงิน 10,000 บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายโครงการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ “เพ่ือนชํวยเพ่ือน”  (กลุํมผู๎สูงอายุ หมูํที่ 6 ต.ยางเนิ้ง) 

เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุรู๎สึกมีคุณคําในตนเอง สํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุในพ้ืนที่ รักษาสุขภาพรํางกายและสุขภาพจิตใจ 
สามารถอยูํในสังคมได๎อยํางเป็นสุข สํงเสริมบทบาทผู๎สูงอายุให๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมของชุมชน  มีการ
แลกเปลี่ยนความรู๎ประสบการณ๑ในการดูแลสุขภาพตนเอง ระหวํางผู๎สูงอายุด๎วยกัน และสามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองเบื้องต๎นได ๎

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับ         
การฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 38 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคม
แหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

7. คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมคุณคําภูมิปัญญาผู๎สูงอายุ (กลุํมผู๎สูงอายุ หมูํที่ 7 ต.ยางเนิ้ง)  
จํานวนเงิน 10,000 บาท 

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายโครงการสํงเสริมคุณคําภูมิปัญญาผู๎สูงอายุ (กลุํมผู๎สูงอายุ หมูํที่ 7 ต.ยางเนิ้ง) เพ่ือให๎เห็น
คุณคําและภูมิปัญญาของผู๎สูงอายุเพื่อค๎นหาถํายทอด สืบสารภูมิปัญญาท๎องถิ่น ให๎คงอยูํ สํงเสริม สนับสนุนให๎เกิด
การรวมกลุํม พบปะแลกเปลี่ยนความรู๎ ความคิดเห็นและใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑  และเกิดกิจกรรมผู๎สูงอายุมี
ความตํอเนื่องและยั่งยืน  

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับ         
การฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 38 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคม
แหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพโดยใช๎ยางยืด                                  
(กลุํมผู๎สูงอายุ หมูํ 1,2,4,8 ต.สารภี (บางสํวน)      จํานวนเงิน 10,000 บาท 
 เพ่ือเป็นคําใช๎จํายโครงการสํงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพโดยใช๎ยางยืด (กลุํมผู๎สูงอายุ หมูํ 1,2,4,8 
ต.สารภี (บางสํวน) ความสําคัญของการออกกําลังกายในผู๎สูงอายุ อยูํที่การได๎ใช๎รํางกายในการเคลื่อนไหวที่ถูกต๎อง
และเหมาะสมกับผู๎สูงอายุ การออกกําลังกายที่มีคุณคําไมํจําเป็นต๎องมีราคาแพง หากเป็นการออกกําลังกายที่ให๎
ประโยชน๑ตํอรํางกาย เชํนการออกกําลังกายด๎วยยางยืด เป็นการออกําลังกายโดยใช๎ยางยืดเป็นอุปกรณ๑ชํวยในการ
ออกกําลังกาย ซึ่งจะชํวยพัฒนากล๎ามเนื้อ กระดูก ข๎อตํอ และระบบไหลเวียนโลหิตในรํางกาย ให๎รํางกายรู๎สึก
กระปรี้กระเปรํา มีความม่ันคงในการทรงตัว 

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับ         
การฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 38 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคม
แหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

งบเงินอุดหนุน  (560000)       รวม   10,000  บาท 
 

เงินอุดหนุน (561000)        รวม   10,000   บาท 
 

 เงินอุดหนุนเอกชน  (610300)       รวม   10,000   บาท 
 

อุดหนุนศูนย๑พัฒนาครอบครัว (ศพค.)     ตั้งไว๎    10,000   บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการสนับสนุนกิจกรรมแก๎ไขปัญหาในครอบครัว  ในตําบลยางเนิ้ง ของศูนย๑พัฒนา

ครอบครัวตําบลยางเนิ้ง ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย๑พัฒนาครอบครัวตําบลยางเนิ้ง โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ    
สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 32 ข๎อ 1 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00240)          รวม   6,009,000   บาท 
 

งบบุคลากร  (520000)          รวม  4,594,000   บาท 
 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)         รวม   4,594,000    บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว๎  1,895,800  บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและคําปรับปรุงเงินเดือนประจําปี พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  ให๎แกํพนักงาน

เทศบาลของกองชําง จํานวน 7 อัตรา  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน      ตั้งไว๎      67,200  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎แกํผู๎อํานวยการกองชําง จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือจังหวัด

เชียงใหมํ ดํวนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

เงินประจําตําแหนํง       ตั้งไว๎      85,200  บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินประจําตําแหนํง ผู๎อํานวยการกองชําง จํานวน 1 อัตรา และหัวหน๎าฝุายแบบแผนและ

กํอสร๎าง จํานวน 1 อัตรา ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 
28 มีนาคม 2559 และหนังสือจังหวัดเชียงใหมํ  ดํวนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 15055 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) 
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

คําจ๎างลูกจ๎างประจํา       ตั้งไว๎     414,900  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างลูกจ๎างประจํา พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 2 อัตรา หนํวยงานที่รับผิดชอบ 

กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 
 

คําจ๎างพนักงานจ๎าง       ตั้งไว๎   1,978,400  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน คําตอบแทนพิเศษ  ให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป      

ของกองชําง จํานวน 15  อัตรา  หนํวยงานที่รับผิดชอบ  กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง      ตั้งไว๎    152,500   บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินที่จํายเพ่ิมพนักงานจ๎างของกองชําง จํานวน 15 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการ

ปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และหนังสือจังหวัดเชียงใหมํ ที่ ชม 
0023.2/ว32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 



 
 
งบด าเนินงาน  (530000)          รวม 1,053,000 บาท 
 

ค่าตอบแทน  (531000)        รวม     136,000  บาท 
 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100)         
รวม     33,000   บาท 

 

คําตอบแทนชํางผู๎ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ๎าง  ตั้งไว๎     25,000   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนชํางผู๎ควบคุมงาน    และคณะกรรมการตรวจการจ๎าง   หนํวยงานที่รับผิดชอบ 

กองชําง  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 
 

คําตอบแทนเจ๎าพนักงานผู๎ตรวจแบบแปลน     ตั้งไว๎       8,000   บาท    
เ พ่ือจํ าย เป็นคํ าตอบแทนเจ๎ าพนักงานผู๎ ตรวจแบบแปลน หนํวยงานที่ รั บผิ ดชอบ กองชํ าง                

ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 
 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)   จ านวน  25,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ๎างตามภารกิจ
และพนักจ๎างทั่วไปของกองชําง ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง              
(พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 
 

 ค่าเช่าบ้าน  (310400)       จ านวน 78,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านหรือคําเชําซื้อบ๎านให๎แกํพนักงานของเทศบาลตําบลยางเนิ้งของกองชําง          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 
 

ค่าใช้สอย  (532000)       รวม    357,000  บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)    รวม    125,000  บาท 
 

คําจ๎างเหมาบริการ       ตั้งไว๎    120,000   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่  มท 0313.4 / ว 1452    ลงวันที่  

27  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การเบิกคําจ๎างเหมาบริการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพ่ือจํายเป็นคําแรงงาน
ให๎กับผู๎รับจ๎างทําอยํางใดอยํางหนึ่ง  ซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลง ซํอมแซม ตํอเติม เสริมสร๎าง วัสดุ ครุภัณฑ๑
หรือที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร๎าง และอยูํในความรับผิดชอบของผู๎รับจ๎าง เชํน คําจ๎างเหมาแบกหามสัมภาระ ทําความ
สะอาด  คําแปลงเอกสาร   คําจ๎างพิมพ๑ คําเข๎าเลํม รวมถึงคําจ๎างเหมาแรงงานอ่ืน คําจ๎างเหมาแรงงานรายวัน ฯลฯ 
ที่เป็นประโยชน๑แกํเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เป็นต๎น หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 



 
 

คําติดตั้งไฟฟูา        ตั้งไว๎       5,000   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ๑ไฟฟูาเพ่ิมเติม คําธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ

ไฟฟูา การเพ่ิมกําลังไฟฟูา การขยายเขตไฟฟูา การบํารุงรักษา หรือซํอมแซมระบบไฟฟูาและอุปกรณ๑ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการพัสดุของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่ น         

พ.ศ. 2535 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข๎อ 19  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)          
รวม  32,000  บาท 

 

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว๎ 32,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําเดินทางไปราชการภายในและนอกราชอาณาจักรของผู๎บริหาร  พนักงาน และลูกจ๎าง เชํน 

คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ 
คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน คําลงทะเบียนตํางๆ  และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข๎อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 เพ่ือใช๎ในกิจการ
เทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง             
(พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400)     จ านวน  200,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาซํอมแซมทรัพย๑สิน   เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ   เชํน ยานพาหนะ 
เครื่องคอมพิวเตอร๑ เครื่องพิมพ๑ดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องปรับอากาศ คําบํารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สินอ่ืนๆ  
คําปรับปรุง คําบํารุงรักษาหรือซํอมแซมที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ฯลฯ หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามป ี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

ค่าวัสดุ  (533000)       รวม     560,000 บาท 
 

 วัสดุส านักงาน  (330100)           จ านวน      35,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชํน คําปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่องเขียน แบบพิมพ๑ กระดาษ 
เครื่องคํานวณเลข ตรายาง ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล  หนํวยงานที่รับผิดชอบกองชําง ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 
 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (330200)                จ านวน    150,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑ไฟฟูา เชํน หลอดไฟ สายไฟฟูา สวิทต๑ไฟฟูา คัทเอ๏าท๑ไฟฟูา หม๎อแปลง
ไฟฟูา เทปพันสายไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบกองชําง ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 58 ข๎อ 8 

 
 
 
 



 
 

 วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)          จ านวน       5,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน ไม๎กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล 
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   
(พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 วัสดุก่อสร้าง  (330600)           จ านวน   150,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑การกํอสร๎าง เชํน สี ปูนชีเมนต๑ ทราย หิน หินคลุก เหล็กเส๎น  ตะปู       
ทํอน้ํา จอบ  เสียม  บุ๎งกี๋ เทปวัดระยะ และวัสดุอุปกรณ๑ตําง ๆ  ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการเทศบาล หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 58 ข๎อ 6 
 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330900)          จ านวน     30,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ๑และอะไหลํอ่ืน ที่ใช๎กับ รถยนต๑ รถบรรทุก ฯลฯ เชํน ยางนอก ยางใน 
แบตเตอรี่ น้ํามัน เบรค หัวเทียน แมํแรง ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 วัสดุการเกษตร (331000)           จ านวน     15,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชํน สารเคมีปูองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว๑ พันธุ๑พืช ปุ๋ย อาหาร
เลี้ยงปลา ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการเทศบาล  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)          จ านวน     25,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน แผํนปูายโฆษณา ฟิล๑ม  ฟิล๑มสไลด๑ แถบบันทึกเสียง        
หรือภาพ ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบกองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 113 ข๎อ 7 

 

 วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)           จ านวน     50,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ อาทิเชํน กระดาษตํอเนื่อง แปูนพิมพ๑ โปรแกรมคอมพิวเตอร๑หรือ
ซอฟแวร๑ หมึกพิมพ๑ เมนบอร๑ด ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบกองชําง ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 
 

 วัสดุอื่นๆ  (331700)                  จ านวน   100,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอ่ืน ๆ ที่จําเป็นต๎องใช๎ อาทิเชํน กระจกโค๎งพร๎อมเสา ปูายซอย ปูายบอกทาง          
ผ๎าสีสําหรับจัดตกแตํงสถานที่  ผ๎าสําหรับเขียนปูายประชาสัมพันธ๑  หรือวัสดุอ่ืน ๆ   ที่ไมํสามารถจัดเข๎าประเภท
วัสดุ ในประเภทตํางๆ  เพื่อใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบกองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล  
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 
 



 
 
งบลงทุน (540000)        รวม     347,000  บาท 

 

ค่าครุภัณฑ์  (541000)       รวม     41,000  บาท 
 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)                                             รวม     12,000    บาท 
 

ตู๎เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก             จํานวน  12,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 4 ใบ (จัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น) โดยมี

ความจําเป็นต๎องใช๎ในกิจการเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 95 ข๎อ 4 (1) 
 
             ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)      รวม     29,000  บาท 
 

เครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 18.5 นิ้ว)  
                                                                                จํานวน  29,000    บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
      - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4 Core) หรือ 8 แกนเสมือน  
                       (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมํน๎อยกวํา 3.2 GHz จํานวน 1 หนํวย 

- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 
                       MB  
      - มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยก โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้ 
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนํวยความจําขนาดไมํน๎อย 
                                   กวํา 1 GB หรือ 
   2) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูํภายในหนํวยประมวลผลกลาง แบบ 
                                   Graphics Processing Unit ที่สามารถใช๎หนํวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด 
                                   ไมํน๎อยกวํา 1 GB หรือ 
   3) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูํบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard  
                                   Graphics ที่มีความสามารถในการใช๎หนํวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมํ 
                                   น๎อยกวํา 1 GB 
      - มีหนํวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB  
      - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Drive) ชนิด  SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 2 TB  
                        จํานวน 1 หนํวย 
      - มี DVD-RW หรือดีกวํา จํานวน 1 หนํวย 
     - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา    
                       จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
   - มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑ 
       - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวํา มี Contrast Ratio ไมํน๎อยกวํา 600:1 และมีขนาดไมํน๎อย 
                        กวํา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนํวย 



 
 

ครุภัณฑ๑ดังกลําวเป็นครุภัณฑ๑ที่อยูํในเกณฑ๑ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2559  ลําดับที่ 9  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาล        
ตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 95 ข๎อ 4 (2) 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)    จ านวน  100,000 บาท
  เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาและซํอมแซมครุภัณฑ๑ของเทศบาล เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-2562)  
หน๎า 91 ข๎อ 6 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  (510100)   จ านวน 206,000   บาท 
       เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาซํอมแซมทรัพย๑สินอ่ืน  ซํอมแซมอาคารสํานักงาน และซํอมแซมถนน

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 

งบรายจ่ายอื่น (550000)       รวม     15,000  บาท 
 

รายจ่ายอ่ืน  (551000)       รวม     15,000  บาท 
 

 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง (510100)    รวม     15,000   บาท 

 

คําตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา      ตั้งไว๎     15,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา และตรวจสอบคุณภาพน้ําบาดาลสําหรับประปา

หมูํบ๎าน ภายในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 91 ข๎อ 6 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
งานไฟฟ้าถนน  (00242)            รวม 6,375,800  บาท 
 

งบลงทุน  (540000)                   รวม 6,375,800  บาท 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (542000)           รวม 6,375,800  บาท 
 

 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)           รวม    6,375,800  บาท 
 

ถนน 
 

• กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กลางซอยธวัชวงค๑ – ท๎ายซอย   หมูํที่ 3 ตําบลยางเนิ้ง  ตั้งไว๎ 234,800 บาท 
เพ่ือกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 

408 ตร.ม.  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 43 ข๎อ 10 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑ การสร๎างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

• กํอสร๎างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หลังวัดพระนอนปุาเก็ตถี่  หมูํที่ 4 ตําบลยางเนิ้ง   ตั้งไว๎ 115,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 242 ตร.ม. ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 57 ข๎อ 3 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑ การสร๎างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

• กํอสร๎างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหน๎าบ๎านนายเถิง ทรายมูล – หน๎าบ๎านนางวิไล ฟองเมฆ  
  หมูํที่ 4  ตําบลยางเนิ้ง         ตั้งไว๎ 53,700 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 1.60 เมตร ยาว 17 เมตร หนา 0.15 เมตร และกว๎าง 

2.00 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนทีไ่มํน๎อยกวํา 93.20 ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง      
(พ.ศ.2560-2562) หน๎า 44 ข๎อ 12 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑ การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

• กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอยบ๎านนางคําหน๎อย สมเกตุ  หมูํที่ 4 ตําบลยางเนิ้ง     ตั้งไว๎   112,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่          

ไมํน๎อยกวํา 198 ตร.ม. ปรากฏในแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ      
กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 44  ข๎อ 13  
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑ การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัด
เชียงใหมํ 

 
 
 
 



 
 

• กํอสร๎างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย 39/1 เชื่อม ซอย 39/2 หมูํที่ 4 ตําบลยางเนิ้ง ตั้งไว๎ 107,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 175.10 ตร.ม. ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 44 ข๎อ 14 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑ การสร๎างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

• กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอยบ๎านนายตุ๐ย อาราช  หมูํที่ 7 ตําบลยางเนิ้ง    ตั้งไว๎ 57,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่   ไมํน๎อย

กวํา 102 ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 45 ข๎อ 19 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑ การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

• กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอยบ๎านนายศรัณพงศ๑  สังข๑มณี หมูํที่ 7 ตําบลยางเนิ้ง     ตั้งไว๎  52,200 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไมํน๎อย

กวํา 93 ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 45 ข๎อ 20 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑ การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

• กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอยบ๎านนายดวงรัตน๑ ตาถา – บ๎านนางวันดา ใจมา หมูํที่ 7 ตําบลยางเนิ้ง 
            ตั้งไว๎ 57,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไมํน๎อย
กวํา 102 ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 46 ข๎อ 22 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑ การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

• กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอยบ๎านนายสมบูรณ๑ ศิริ  หมูํที่ 7 ตําบลยางเนิ้ง   ตั้งไว๎  82,100 บาท 
  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กว๎าง 3.50 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 
147 ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 45 ข๎อ 21 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑ การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วางทํอ,รางระบายน้ํา  
 

• กํอสร๎างวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. พร๎อมบํอพัก ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณะสายบ๎านลุํมร๎องยาว  
  หมูํที่ 1   ตําบลยางเนิ้ง       ตั้งไว๎  781,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด  1.00 เมตร ยาว 135 เมตร พร๎อมบํอพัก  

ค.ส.ล. จํานวน 14 บํอ ความยาวรวม 149 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปเีทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 48 ข๎อ 1 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑ การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนของจังหวัด
เชียงใหมํ 
 

• กํอสร๎างวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. พร๎อมบํอพัก ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณะหลังโรงเรียนวัดเวฬุวัน   
  หมูํที่ 2 ตําบลยางเนิ้ง         ตั้งไว๎  827,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด  1.00 เมตร ยาว 132 เมตร พร๎อมบํอพัก  

ค.ส.ล. จํานวน 15 บํอ ความยาวรวม 147 เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) 
หน๎า 49 ข๎อ 4 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑  การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

• กํอสร๎างวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. พร๎อมบํอพัก ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณะหลังธนาคารกรุงเทพ   
  หมูํที่ 3 ตําบลยางเนิ้ง                   ตั้งไว ๎95,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล.  1.00 เมตร ยาว 15 เมตร พร๎อมบํอพัก ค.ส.ล. 

จํานวน 2 บํอ ความยาวรวม 17 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 50 ข๎อ 7 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัด
เชียงใหมํ 

 

• กํอสร๎างวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. พร๎อมบํอพัก ค.ส.ล. ซอยหน๎าบ๎านนายประสิทธิ์ อารีพันธ๑ – หน๎าบ๎าน 
  นางอรพิน เงาทอง   หมูํที่ 4 ตําบลยางเนิ้ง     ตั้งไว๎ 378,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล.  0.40 เมตร ยาว 114 เมตร พร๎อมบํอพัก ค.ส.ล. 

จํานวน 16 บํอ ความยาวรวม 130 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพฒันาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 50 ข๎อ 10 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑  การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัด
เชียงใหมํ 

 
 
 
 
 



 
 

• กํอสร๎างวางทํอเหลี่ยม ค.ส.ล.พร๎อมบํอพัก ค.ส.ล. และวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณะหน๎า
ร๎านแฝดประดับยนต๑  หมูํที่ 5 ตําบลยางเนิ้ง        ตั้งไว๎ 848,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างวางทํอเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร  ยาง 54 เมตร พร๎อมบํอพัก  
ค.ส.ล. จํานวน 7 บํอ และวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด  1.00 เมตร ยาว 13 เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ  กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 51 ข๎อ 11 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑ การสร๎างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

• กํอสร๎างวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. พร๎อมบํอพัก ค.ส.ล. ซอยสวนนายอินทร๑ แสงวรรณ – สวนนาย
ประสิทธิ์ เขื่อนคํา  หมูํที่ 6  ตําบลยางเนิ้ง        ตั้งไว๎ 1,170,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด  1.00 เมตร ยาว 198 เมตร พร๎อมบํอพัก  
ค.ส.ล. จํานวน 22 บํอ ความยาวรวม 220 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ  กองชําง  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 51 
ข๎อ 12 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑ การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของ
จังหวัดเชียงใหมํ 

 

สะพาน 
 

• กํอสร๎างขยายผิวจราจรสะพาน ค.ส.ล. ข๎ามลําเหมืองหนองแฝก หน๎าสโมสรพํอค๎าสารภี หมูํที่ 4  
  ตําบลยางเนิ้ง        ตั้งไว๎ 100,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําขยายผิวจราจรสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 1.00 เมตร  ยาว 4.00 เมตร วางทํอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ขนาด  1.00 เมตร ยาว 10 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 53 ข๎อ 4 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑ การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัด
เชียงใหมํ 

 

• กํอสร๎างขยายผิวจราจรสะพาน ค.ส.ล. ข๎ามลําเหมืองสัน หน๎าบ๎านครูจรูญ หมูํที่ 4 ตําบลยางเนิ้ง 
ตั้งไว๎ 25,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําขยายผิวจราจรสะพานด๎วยการวางทํอเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.80 เมตร x 1.50 เมตร  
จํานวน 1 ทํอน พร๎อมเทผิวจราจรหลังทํอ ขนาดกว๎าง 1.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยาง
เนิ้ง  (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 53 ข๎อ 5 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑ การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และ
ความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

 
 
 
 



 
 

ราวกันตก , กําแพงกันดิน 
 

• กํอสร๎างราวกันตก สี่แยกบ๎านร๎องยาว หมูํที่ 1 ตําบลยางเนิ้ง     ตั้งไว๎ 20,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างราวเหล็กกันตก สูง 0.90 เมตร ยาว 15 เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียด        

ของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบล  
ยางเนิ้ง  (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 52 ข๎อ 1  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑ การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และ
ความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

• กํอสร๎างกําแพงกันดิน ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณะหลังบ๎านนายอัมพร คุณชม   หมูํที่ 3 ตําบลยางเนิ้ง 
                                   ตั้งไว๎ 311,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างกําแพงกันดิน สูง 1.80 เมตร ยาว 40 เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียด        
ของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบล  
ยางเนิ้ง  (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 52 ข๎อ 3  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑ การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และ
ความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

อาคาร 
 

•  ขยายเขตทํอเมนประปาหมูํบ๎าน  หมูํที่ 7 ตําบลยางเนิ้ง     ตั้งไว๎ 450,000 บาท           
เพ่ือจํายเป็นคําวางทํอ PVC ขนาดความยาว ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 2 นิ้ว ยาว 1,060 

เมตร ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 3 นิ้ว ยาว 1,184 เมตร และขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 4 นิ้ว ยาว 188 เมตร ประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 7 ตําบลยางเนิ้ง ตามแบบแปลนแผนผังรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 62 ข๎อ 7  
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑ การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัด
เชียงใหมํ 

 

•  ขยายเขตทํอเมนประปาหมูํบ๎าน  หมูํที่ 1 ตําบลสารภี        ตั้งไว๎ 500,000 บาท           
เพ่ือจํายเป็นคําวางทํอ PVC ขนาดความยาว ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 2 นิ้ว ยาว 1,468 

เมตร ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 3 นิ้ว ยาว 636 เมตร และขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 4 นิ้ว ยาว 464 เมตร        
ประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 1 ตําบลสารภี ตามแบบแปลนแผนผังรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 62 ข๎อ 8  
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑ การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัด
เชียงใหมํ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (00244)       รวม  6,000,000   บาท 
 

งบด าเนินงาน  (530000)          รวม  6,000,000   บาท 
 

ค่าใช้สอย  (532000)           รวม    6,000,000   บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)        รวม    6,000,000   บาท 
 

คําจ๎างเอกชนกําจัดขยะ           ตั้งไว๎    6,000,000    บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาจัดเก็บขยะและกําจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  โดยการ

จัดเก็บ ขน ฝังกลบ ทําลายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  โดยจ๎างเป็นรายเดือน  หรือจ๎างเหมาตํอหนํวยหรือตํอตัน  
หรือตํอเที่ยวหรือจ๎างเหมาเป็นครั้ง ๆ ไป  ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการพัสดุ
ของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2535 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม   ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.  2560-2562) 
หน๎า 91 ข๎อ 6 

 
 

งานบ าบัดน้ าเสีย  (00245)         รวม    170,000   บาท 
 

งบด าเนินงาน  (530000)          รวม    170,000   บาท
   

ค่าใช้สอย  (532000)           รวม      170,000   บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)        รวม      150,000   บาท 
 

คําจ๎างเหมาลอกลําเหมือง กําจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล     ตั้งไว๎  150,000   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาลอกลําเหมืองสาธารณะ กําจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ หนํวยงานที่รับผิดชอบ 

กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 60 ข๎อ 1 สอดคล๎อง
กับประเด็นยุทธศาสตร๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)          
รวม  20,000  บาท 

 

คําใช๎จํายในโครงการขุดล๎างทํอระบายน้ํา     ตั้งไว๎  20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด าเนินโครงการรณรงค์ขุดล้างท่อระบายน้ า  มีการส ารวจท่อระบายน้ า           

ในเขตพ้ืนที่ต าบลยางเนิ้ง และรณรงค์ ขุดลอก ล้างท่อระบายน้ าร่วมกับกองช่างและส านักปลัด เทศบาลต าบล   
ยางเนิ้ง   ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์
รถดูดโคลนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการป้องกันน้ าท่วมขังในช่วงฤดูน้ าหลาก ช่วยท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงน าโรคต่าง ๆ ลดกลิ่นเหม็นจากน้ าเน่าเสีย เป็นช่วยให้สภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น   
ลดมลพิษทางอากาศ ค่าใช้จ่ายในด าเนินโครงการ เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารกลางวัน
ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จําย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อมปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 60 ข๎อ 2
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 
 
งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน  (00252)      รวม  2,997,500   บาท 
 

งบด าเนินงาน  (530000)          รวม  2,924,500   บาท 
 

ค่าใช้สอย  (532000)           รวม    2,924,500   บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)           
     รวม   2,924,500   บาท 

 

คําใช๎จํายโครงการตลาดนัดชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง  “ถนนคนเดินยางเนิ้ง”  ตั้งไว๎ 372,500 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย ในการสํงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งตลาดนัดชุมชน เกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตร 

ผลิตภัณฑ๑หัตถกรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยางเนิ้ง กิจกรรมเพ่ือให๎กลุํมแมํบ๎าน      
กลุํมเกษตร กลุํมอาชีพตํางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได๎มีโอกาสนําสินค๎าของตนเองมาจัดจําหนําย สํงเสริม
ชํองทางการจําหนํายและการตลาดสินค๎าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ๑สินค๎ าและบริการของประชาชนในชุมชน  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2542  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง    
(พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 72 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาเศรษฐกิจอยํางสมดุลและยั่งยืน 
ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

คําใช๎จํายโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี เทศบาลสัญจรเผยแพรํประชาธิปไตย       ตั้งไว๎ 20,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการสํงเสริมและเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตย  และให๎บริการด๎าน

สวัสดิการสังคม สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกํประชาชน  ในรูปแบบเทศบาลเคลื่อนที่ จัดให๎มีการเสวนา 
ปรึกษาหารือและตอบข๎อซักถามในการดําเนินการของเทศบาลทุกคําถามทุกคําตอบ  สามารถรํวมกันแก๎ไขปัญหา 
ในชุมชนให๎ดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน และตรงตามความต๎องการของประชาชนในพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 81 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างประสิทธิภาพ ความ
โปรํงใส และเป็นธรรมในการให๎บริการ ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

คําใช๎จํายในโครงการจัดเวทีประชาคมตําบล เพ่ือสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน   
     ตั้งไว๎ 50,000  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการจัดทําเวทีประชาคมตําบล ให๎การสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และ
แผนพัฒนาตําง ๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับ
การฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 81 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎าง
ประสิทธิภาพ ความโปรํงใส  และเป็นธรรมในการให๎บริการ ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 



 
 

คําใช๎จํายในโครงการเขียวสด ลดมลพิษ ชีวิตสดใส    ตั้งไว๎ 1,092,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเขียวสดสะอาดลดมลพิษ ชีวิตสดใส จ๎างเหมา

พนักงานทําความสะอาดในหมูํบ๎านในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ฯลฯ โดยจ๎างเป็นรายเดือน เพ่ือเป็นการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของถนน ซอย ที่สาธารณะ ตลอดจนเป็ นการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมและในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ตั้งจํายเป็นคําจ๎างเหมาพนักงานทําความสะอาดในหมูํบ๎าน ฯลฯ และ
ตามนโยบายของรัฐบาล หรือยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ.  2560-2562)    
หน๎า 75 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

คําใช๎จํายในโครงการหน๎าบ๎าน นํามอง ชุมชนนําอยูํ    ตั้งไว๎ 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการหน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ และตามนโยบายของ

รัฐบาล มีการจัดกิจกรรมประกวดน่าบ้านน่ามอง ทุกชุมชนในเขตเทศบาล ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก าหนด โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ และประสานคณะกรรมการหมู่บ้าน
เพ่ือคัดเลือกซอย ถนน บ้านในชุมชนเข้าร่วมประกวด เป็นการสร้างความสามัคคี การมีส่ วนร่วมของชุมชน 
ตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่ต าบลยางเนิ้ง ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบและพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืนต่อไป       
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าเงินสนับสนุนโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวด เงินรางวัล ป้ายรางวัล ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น        
พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 70 ข๎อ 3 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

คําใช๎จํายในโครงการสํงเสริมและพัฒนาสุขภาพแบบองค๑รวม   ตั้งไว๎  100,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการสํงเสริมและพัฒนาสุขภาพแบบองค๑รวม มีการจัดกิจกรรมรณรงค๑ปูองกัน

โรคพิษสุนัขบ๎า เชํน อบรมให๎ความรู๎อาสาสมัครปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า สํารวจประชากรสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ๎าและยาคุมกําเนิด ทําหมันสัตว๑ เพื่อควบคุมจํานวนประชากรสุนัขและแมว ให๎ความรู๎ความเข๎าใจเรื่องโรค
พิษสุนัขบ๎า สุนัขและแมวได๎รับวัคซีนอยํางตํอเนื่อง  และยังมีกิจกรรมอ่ืนๆตามโครงการสํงเสริมและพัฒนาสุขภาพ
แบบองค๑รวม โดยจัดให๎มีกิจกรรมภายในโครงการดังนี้เชํน กิจกรรมรณรงค๑ ปูองกัน ควบคุมโรคตําง ๆ ที่เกิดจาก
คนและสัตว๑ รวมถึงโรคท่ีติดตํอ  และโรคที่ไมํติดตํอ , กิจกรรมสํงเสริมทางด๎านสํงเสริมสุขภาพเชํน ออกกําลังกาย , 
กิจกรรมตํอต๎านยาเสพติด ฯลฯ เป็นต๎นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 คําใช๎จํายในการดําเนินโครงการ ได๎แกํ คําวิทยากร คําวัคซีน
และยาคุมกําเนิด ฯลฯ หนํวยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 34 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑สร๎างสังคมแหํง
วัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของจังหวัดเชียงใหมํ 
 
 



 
 
 

คําใช๎จํายในโครงการขยะแลกไขํและปลุกจิตสํานึกการคัดแยกขยะในครัวเรือน ตั้งไว๎ 350,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างปลูกจิตส านึกในการคัดแยกขยะในครัวเรือน    
มีการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมในแต่ละเดือน โดยมีการจัดหาวัสดุ เช่น ไข่ไก่ เพ่ือให้ประชาชนน ามาแลก
กับขยะ แล้วน าขยะจากชุมชนไปขายต่อตามราคาตลาดซื้อของเก่า ฯลฯ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้าง
มูลค่าของขยะ ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะและเห็นความส าคัญในการคัดแยกขยะ ส่งเสริมให้เป็น
การรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนให้มีสุขภาพและพลานามัยที่ดีจากการรับประทานไข่ เป็นการลดปริมาณ
ขยะและค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ สร้างจิตส านึกส าคัญในการคัดแยกขยะ ค่าใช้จ่ายในโครงการเพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 69 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของจังหวัด
เชียงใหมํ 
 

คําใช๎จํายในโครงการสร๎างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการด๎านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม 
ตั้งไว๎ 500,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีกิจกรรมภายในโครงการดังนี้  เช่นกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจรในระดับครัวเรือน,กิจกรรมท าปุ๋ยหมักชีวภาพ, กิจกรรมส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ ลดภาวะหมอก
ควัน ,กิจกรรมบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล โดยมีการประชาสัมพันธ์หยุดเผาทุกชนิด รับขยะอินทรีย์
แต่ละจุดของหมู่บ้านทุกเดือนเพื่อน าไปท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ รณรงค์ท าความสะอาด Big Cleaning Day ฯลฯ เพ่ือการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ จัดการขยะในเขตเทศบาล รับสมัครครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จัดหาภาชนะส าหรับคัดแยกขยะมูลฝอย โดย
แยกขยะเปียก ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล เป็นการลดปัญหาการก าจัดขยะ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะ ลดการเผาและลดภาวะโลกร้อน สามารถน าขยะอินทรีย์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมูลค่าค่าใช้จ่ายในโครงการ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายประกาศ จัดซื้อหัวเชื้อจุลินทรีย์ กากน้ าตาล จัดซื้อภาชนะรองรับขยะ ส าหรับคัด
แยกขยะมูลฝอย ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562)  หน๎า 69 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของจังหวัด
เชียงใหมํ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คําใช๎จํายโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย ตั้งไว๎ 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย มีกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 

กิจกรรมควบคุมดูแลระบบสุขาภิบาลตลาดสดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อของกรมอนามัย เช่น ขยะมูล
ฝอย ห้องน้ า การล้างตลาด ระบบบ าบัดน้ าเสีย ,กิจกรรมประชุมคณะกรรมการตลาด พ่อค้าแม่ค้าเพ่ือสรุปปัญหา
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ,กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการในตลาด 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ,กิจกรรมตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ตรวจสอบสารปนเปื้อนในผักอย่างต่อเนื่อง และ
กิจกรรมเน้นมาตรการการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในตลาด  ฯลฯ  เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ชื้อ-
ผู้ขาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับตลาดสดให้สะอาด 
ปลอดภัย ปลอดพิษ ตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ ส่งเสริมให้ประชาชน ผู้บริโภคตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
ส่งเสริมสุขภาพให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี โดยการจัดสภาพแวดล้อมในตลาดสดน่าซื้อให้เอ้ือต่อ
การมีสุขภาพดี เป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการประสานงาน การพัฒนายกระดับตลาดสดน่าซื้อตามวิถี
ไทย และตามความเหมาะสมของท้องถิ่น ตลอดจนให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัย
ในอาหารและสุขาภิบาลอาหารอย่างถูกต้อง ค่าใช้จ่ายเพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการตรวจสารปนเปื้อน ฯลฯ และตามนโยบายของรัฐบาลหรือยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557หนํวยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562)  หน๎า 33 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

คําใช๎จํายโครงการวาระยามเช๎า     ตั้งไว๎ 60,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมตามโครงการประชุมเพ่ือรับทราบปัญหาความต๎องการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในการพัฒนาหมูํบ๎าน (วาระยามเช๎า) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จําย
ในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
วําด๎วยการพัสดุของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2535 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 83 ข๎อ 5  สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑ การสร๎างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คําใช๎จํายโครงการการบริหารจัดการศูนย๑ปฏิบัติการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  
ตั้งไว๎ 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด กิจกรรมในโครงการดังนี้ เช่น จัดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด 
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง, ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ต ารวจ ในการเข้าสุ่มตรวจในหมู่บ้าน , 
จัดท าข้อมูลผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรณรงค์ด้านยาเสพติด  
ตลอดจนกิจกรรมด าเนินการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับ
ส่วนราชการต่างๆ ฯลฯ เป็นการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดและความปลอดภัยในหมู่บ้าน เป็นการส่งเสริม   
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับภาคส่วนราชการต่าง ๆ และทราบถึงสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชน  
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพ่ือจ่ายเป็น ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  
หนํวยงานที่รับผิดชอบ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบล     
ยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 85 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างประสิทธิภาพ            
ความโปรํงใส และเป็นธรรมในการให๎บริการ   ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

คําใช๎จํายโครงการอบรม/ศึกษาดูงานเสริมสร๎างประสบการณ๑ของกลุํมแมํบ๎าน/กลุํมอาชีพเทศบาล         
ตําบลยางเนิ้ง         ตั้งไว๎ 300,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรม/ศึกษาดูงานเสริมสร๎างประสบการณ๑         
ของ  กลุํมแมํบ๎าน/กลุํมอาชีพเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เชํน กิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู๎ให๎สามารถ
ดําเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการฝึกอบรมสร๎างอาชีพ ทัศนศึกษาดูงานของกลุํมฯ ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่รับผิดชอบ  สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง    
(พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 20 ข๎อ 4  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑พัฒนาเศรษฐกิจอยํางสมดุลและยั่งยืน     
ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
งบเงินอุดหนุน  (560000)           รวม   73,000   บาท 
 

เงินอุดหนุน (561000)             รวม   73,000     บาท 
 

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)          รวม   27,000      บาท 
 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสารภี (ศูนย๑ ศตส. อําเภอสารภี)           ตั้งไว๎ 20,000  บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินงานตามโครงการเฝูาระวังและสร๎างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ,หนังสือกระทรวง
หมาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว.4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.  2560-2562) หน๎า 28 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสารภี     ตั้งไว๎   7,000 บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินงาน ตามโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ๎านเพ่ือสร๎างความสมานฉันท๑        

ในสังคมไทย ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
หนํวยงานที่ รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  เทศบาลตําบลยาง เนิ้ ง                
(พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 28 ข๎อ 2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย             
และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ  

 

 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)   รวม    46,000  บาท 
 

อุดหนุนหนํวยอบรมประชาชนตําบลยางเนิ้ง     ตั้งไว๎    40,000   บาท         
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม และประชาสัมพันธ๑การดําเนินการทางคุณธรรมจริยธรรมให๎แกํ

ประชาชน  หรือโครงการฝึกอบรมของหนํวยอบรมประชาชนตําบลยางเนิ้ง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบกองการศึกษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 22 ข๎อ 4  สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
พัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ  
 

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอสารภี      ตั้งไว๎      6,000  บาท 
เพ่ือสนับสนุนเป็นคําใช๎จํายตามโครงการกาชาดรวมน้ําใจ สูํพ่ีน๎องยากไร๎ อําเภอสารภี ปฏิบัติตามหนังสือ 

ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี   
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 28 ข๎อ 2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎าง
ประสิทธิภาพ ความโปรํงใส และเป็นธรรมในการให๎บริการ ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 



 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00261) รวม  70,000 บาท 
 

งบด าเนินงาน  (530000)       รวม  70,000  บาท 
 

ค่าใช้สอย  (532000)       รวม    70,000  บาท 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)          
รวม    70,000  บาท 

 

คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ   ตั้งไว๎    70,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแขํงขัน ฯลฯ เนื่องในวันเด็กแหํงชาติ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครอง          
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบล
ยางเนิ้ง    (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 21 ข๎อ 1  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม 
และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลง 
ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)      รวม 760,000  บาท 
 

งบด าเนินงาน  (530000)       รวม 760,000  บาท 
 

ค่าใช้สอย  (532000)       รวม   700,000  บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)           

รวม   700,000  บาท 
คําใช๎จํายในโครงการจัดการแขํงขัน และเข๎ารํวมการแขํงขัน กีฬาต๎านยาเสพติดอําเภอสารภี 

          ตั้งไว๎  300,000   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการแขํงขัน และเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติดอําเภอสารภี ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2589  ลงวันที่  3 สิงหาคม  2547  เรื่อง  หลักเกณฑ๑การใช๎จํายเงิน
ในการแขํงขันกีฬาของ อปท. กรณีสํงนักกีฬา หรือนักกรีฑาเข๎ารํวมการแขํงขัน  ได๎แกํ  คําพาหนะให๎แกํผู๎ควบคุม
และผู๎ฝึกสอน และนักกีฬาหรือนักกรีฑา , คําเบี้ยเลี้ยงและคําเชําที่พัก คําอุปกรณ๑กีฬา หรือกรีฑา พร๎อมชุดกีฬา 
กรณีเป็นเจ๎าภาพในการแขํงขัน ได๎แกํ คําเชําและคําเตรียมสนามแขํงขัน  , คําอุปกรณ๑การแขํงขัน, คําเบี้ยเลี้ยง
เจ๎าหน๎าที่ประจําสนาม คําอาหารทําการนอกเวลาของเจ๎าหน๎าที่แขํงขันกีฬาและนักกรีฑา  คําตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน และคําตอบแทนบุคคลภายนอกที่ได๎รับการแตํงตั้งเป็นเจ๎าหน๎าที่ประจําสนาม  หรือเจ๎าหน๎าที่อ่ืนที่จําเป็นใน
การแขํงขันกีฬา ,คําใช๎จํายรายการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการแขํงขันกีฬา เชํน คําน้ําดื่มของเจ๎าหน๎าที่  คําใช๎จํายเกี่ยวกับ
พิธีเปิด คําโลํหรือถ๎วยรางวัล  คําเงินรางวัลหรือของรางวัล คําใช๎จํายอ่ืนๆ   ฯลฯ หนํวยงานที่รับผิดชอบ           
กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 25 ข๎อ 1
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 



 
 

 
คําใช๎จํายในโครงการจัดการแขํงขันกีฬาประเภทตํางๆ   ตั้งไว๎  350,000   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการแขํงขันกีฬาระหวําง อปท.หรือ การจัดการแขํงขันกีฬา นักเรียน 

เยาวชน หรือ ประชาชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3  สิงหาคม 2547 เรื่อง  
หลักเกณฑ๑การใช๎จํายเงินในการแขํงขันกีฬาของ อปท. กรณีสํงนักกีฬา หรือนักกรีฑาเข๎ารํวมการแขํงขัน  ได๎แกํ  
คําพาหนะให๎แกํผู๎ควบคุมและผู๎ฝึกสอน และนักกีฬาหรือนักกรีฑา , คําเบี้ยเลี้ยงและคําเชําที่พัก คําอุปกรณ๑กีฬา 
หรือกรีฑา พร๎อมชุดกีฬา กรณีเป็นเจ๎าภาพในการแขํงขัน ได๎แกํ คําเชําและคําเตรียมสนามแขํงขัน , คําอุปกรณ๑การ
แขํงขัน, คําเบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่ประจําสนาม คําอาหารทําการนอกเวลาของเจ๎าหน๎าที่แขํงขันกีฬาและนักกรีฑา  
คําตอบแทนกรรมการตัดสิน และคําตอบแทนบุคคลภายนอกที่ได๎รับการแตํงตั้งเป็นเจ๎าหน๎าที่ประจําสนาม หรือ
เจ๎าหน๎าที่อ่ืนที่จําเป็นในการแขํงขันกีฬา ,คําใช๎จํายรายการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการแขํงขันกีฬา เชํน คําน้ําดื่มของ
เจ๎าหน๎าที่  คําใช๎จํายเกี่ยวกับพิธีเปิด คําโลํหรือถ๎วยรางวัล  คําเงินรางวัลหรือของรางวัล คําใช๎จํายอ่ืนๆ  ในการ
จัดการแขํงขันกีฬาประเภทตําง  ๆ อาทิ  กีฬายางเนิ้งสัมพันธ๑, การจัดกิจกรรมของชมรมกีฬา ฯลฯ  หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-2562)     
หน๎า 25 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 

คําใช๎จํายสนับสนุนกิจกรรมกลุํมเยาวชน     ตั้งไว๎  40,000   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม การฝึกอบรมของเด็กและเยาวชนตําบลยางเนิ้ง ฯลฯ         

ปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  เทศบาลตําบล   
ยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-2562)  หน๎า 21 ข๎อ 2 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)           จ านวน   10,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาซํอมแซมทรัพย๑สิน เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ เชํน ยานพาหนะ         

เครื่องคอมพิวเตอร๑ เครื่องพิมพ๑ดีด เครื่องปรับอากาศ คําบํารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สินอ่ืน ฯลฯ หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562)        
หน๎า 91 ข๎อ 6 
 

ค่าวัสดุ  (533000)       รวม    60,000  บาท 
 

 วัสดุกีฬา  (331300)       จ านวน 60,000  บาท 
 

เ พ่ือจํ าย เป็นคํ า ใช๎ จํ าย ในการจัดซื้ อ อุปกรณ๑กีฬา  ให๎หมูํ บ๎ านในเขตเทศบาลตํ าบลยาง เนิ้ ง              
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง                
(พ.ศ.2560-2562) 25 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหมํ 
 
 



 
 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)           รวม  1,091,000 บาท 
 

งบด าเนินงาน  (530000)       รวม  570,000 บาท 
 

ค่าใช้สอย  (532000)       รวม    570,000  บาท 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)                
รวม 570,000 บาท 

 

คําใช๎จํายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท๎องถิ่นไทยและวันเทศบาล  ตั้งไว๎   20,000  บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท๎องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม และจัดกิจกรรมเนื่องในวัน

เทศบาล วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี   ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการพัสดุของ
หนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2535 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 93 ข๎อ 3 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎าง
ประสิทธิภาพ ความโปรํงใส และเป็นธรรมในการให๎บริการ ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  ตั้งไว๎    50,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น           
พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง          
(พ.ศ.2560-2562) 29 ข๎อ 2   สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหมํ 

 

คําใช๎จํายในโครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทง  ตั้งไว๎ 200,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณียี่เป็ง  หรืองาน

ประเพณีลอยกระทง ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.2560-2562) 27 ข๎อ 1  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคมแหํง
วัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมกับการ
เปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

คําใช๎จํายในโครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณีสงกรานต๑ปี๋ใหมํเมือง ตั้งไว๎  300,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณีปี๋ใหมํเมือง หรืองาน

ประเพณีสงกรานต๑ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 27 ข๎อ 1  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคม
แหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมกับ
การเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหมํ 



 
 
งบเงินอุดหนุน  (560000)       รวม 521,000  บาท 

 

เงินอุดหนุน (561000)       รวม  521,000   บาท 
 

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)     รวม    51,000   บาท 
 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสารภี     ตั้งไว๎      6,000   บาท   
เพ่ือสนับสนุนเป็นคําใช๎จํายโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ 2560 ปฏิบัติตามหนังสือ ดํวน

ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง    (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 28 ข๎อ 2   สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎าง
ประสิทธิภาพ ความโปรํงใส และเป็นธรรมในการให๎บริการ ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมํ     ตั้งไว๎     5,000  บาท   
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนกิจกรรมโครงการจัดงานมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับ  ครั้งที่ 41       

ประจําปี 2560  จังหวัดเชียงใหมํ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบล   
ยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562)  หน๎า 28 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาเศรษฐกิจอยํางสมดุลและ
ยั่งยืน ของจังหวัดเชียงใหมํ  

 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสารภี     ตั้งไว๎  35,000  บาท                              
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนกิจกรรมโครงการจัดขบวนแหํรถบุปผชาติ ของอําเภอสารภี ตามโครงการ

จัดงานมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับ ครั้งที่ 41 ประจําปี 2560 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด      
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562)  หน๎า 28 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑      
การพัฒนาเศรษฐกิจอยํางสมดุลและยั่งยืน ของจังหวัดเชียงใหมํ  
 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสารภี     ตั้งไว๎    5,000  บาท                              
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนกิจกรรม ตามโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหมํเมือง ประจําปี

งบประมาณ 2560 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 
2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916  ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 28 ข๎อ 2
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาเศรษฐกิจอยํางสมดุลและยั่งยืน ของจังหวัดเชียงใหมํ   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 เงินอุดหนุนเอกชน   (610300)     รวม   110,000  บาท 
 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอสารภี      ตั้งไว๎     10,000  บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนกิจกรรมฟังเทศน๑ในฤดูกลาลเข๎าพรรษาของวัดตําง ๆ ตามโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของอําเภอสารภี ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ.2560-2562)  หน๎า 29 ข๎อ 1  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหมํ 

 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลยางเนิ้ง     ตั้งไว๎    100,000  บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนกิจกรรมแหํเทียนพรรษา ดําหัวผู๎สูงอายุ ประเพณียี่เป็ง ประเพณีปี๋ใหมํ

เมือง ขนทรายเข๎าวัด ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ.2560-2562) หน๎า 29 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหมํ 
 

 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  (610400)   รวม   360,000  บาท 
 

อุดหนุนวัดในเขตเทศบาล       ตั้งไว๎   160,000  บาท 

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายสนับสนุนกิจกรรม หรือโครงการวัด ในเขตเทศบาล ประกอบด๎วยวัด จํานวน 8 แหํง 
ได๎แกํ  

• วัดกูํเสือ  หมูํที่ 1 ตําบลยางเนิ้ง  
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งไว๎ 20,000 บาท  
• วัดเวฬุวัน  หมูํที่ 2 ตําบลยางเนิ้ง  
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งไว๎ 20,000 บาท 
• วัดแสนหลวง  หมูํที่ 3 ตําบลยางเนิ้ง  
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งไว๎ 20,000 บาท 
• วัดพระนอนปุาเก็ดถ่ี หมูํที่ 4 ตําบลยางเนิ้ง 
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งไว๎ 20,000 บาท 
• วัดศรีโพธาราม  หมูํที่ 5 ตําบลยางเนิ้ง 
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งไว๎ 20,000 บาท  
• วัดต๎นเหียว  หมูํที่ 6 ตําบลยางเนิ้ง  
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งไว๎ 20,000 บาท 
• วัดมงคลวนาราม หมูํที่ 7 ตําบลยางเนิ้ง  
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งไว๎ 20,000 บาท 
• วัดต๎นผึ้ง  หมูํที่ 8 ตําบลสารภี 
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้ังไว๎ 20,000 บาท 



 
 
  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
หนํวยงานที่ รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ ง               
(พ.ศ.2560-2562) หน๎า 29 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหมํ  
 

อุดหนุนวัดและโบสถ๑คริสตจักรในเขตเทศบาล    ตั้งไว๎  200,000  บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จารีตประเพณี ฯลฯ ของวัดและโบสถ๑คริสตจักร

ในเขตเทศบาล จํานวน 10 แหํง แหํงละ 20,000 บาท ประกอบด๎วย 
• วัดกูํเสือ  หมูํที่ 1 ตําบลยางเนิ้ง  
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จารีตประเพณี  ตั้งไว๎ 20,000 บาท  
• วัดเวฬุวัน  หมูํที ่2 ตําบลยางเนิ้ง  
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จารีตประเพณี  ตั้งไว๎ 20,000 บาท  
• วัดแสนหลวง  หมูํที่ 3 ตําบลยางเนิ้ง  
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จารีตประเพณี  ตั้งไว๎ 20,000 บาท  
• วัดพระนอนปุาเก็ดถ่ี หมูํที่ 4 ตําบลยางเนิ้ง 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จารีตประเพณี  ตั้งไว๎ 20,000 บาท  
• วัดศรีโพธาราม  หมูํที่ 5 ตําบลยางเนิ้ง 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จารีตประเพณี  ตั้งไว๎ 20,000 บาท   
• วัดต๎นเหียว  หมูํที่ 6 ตําบลยางเนิ้ง  
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จารีตประเพณี  ตั้งไว๎ 20,000 บาท  
• วัดมงคลวนาราม หมูํที่ 7 ตําบลยางเนิ้ง  
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จารีตประเพณี  ตั้งไว๎ 20,000 บาท  
• วัดต๎นผึ้ง  หมูํที่ 8 ตําบลสารภี 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จารีตประเพณี  ตั้งไว๎ 20,000 บาท  
• คณะธรรมกิจคริสตจักรสันติสุข  
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จารีตประเพณี  ตั้งไว๎ 20,000 บาท  
• คณะธรรมกิจคริสตจักรสิริพระพร   
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จารีตประเพณี  ตั้งไว๎ 20,000 บาท  

  

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง                
(พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 29 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสร๎างสังคมแหํงวัฒนธรรม และคุณธรรม 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพคนให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหมํ 
 
 
 



 
 
 

แผนงานการเกษตร  (00320) 
 

งานส่งเสริมการเกษตร  (00321)           รวม  210,000    บาท 
 

งบด าเนินงาน  (530000)            รวม  210,000    บาท 
 

ค่าใช้สอย  (532000)              รวม  210,000     บาท 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)             
รวม  210,000   บาท 

 

คําใช๎จํายในโครงการอบรมสร๎างอาชีพให๎กับชุมชน    ตั้งไว๎  150,000  บาท 

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ในการดําเนินงานขับเคลื่อน
ท๎องถิ่น ตามแนวพระราชดําริหรือตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สํงเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอยํางยั่งยืน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับ   
การฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 20 ข๎อ 3 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนา
เศรษฐกิจอยํางสมดุลและยั่งยืน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

คําใช๎จํายในโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย๑บริการและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลยางเนิ้ง         ตั้ ง ไ ว๎   20,000  บ า ท
  

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย๑บริการและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลยางเนิ้ง ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับ   
การฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 18 ข๎อ 1  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนา
เศรษฐกิจอยํางสมดุลและยั่งยืน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

คําใช๎จํายในโครงการอนุรักษ๑พันธุ๑กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
               ตั้งไว๎  40,000  บาท 

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินกิจกรรมการจัดทําฐานข๎อมูลทรัพยากรท๎องถิ่น ทั้งทางด๎านกายภาพ 
ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา รักษาและอนุรักษ๑ทรัพยากรท๎องถิ่ น  ฯลฯ  ปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   
(พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 17 ข๎อ 3 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาเศรษฐกิจอยํางสมดุลและยั่งยืน 
ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 



 
 
 

แผนงานการพาณิชย์  (00330) 

 
งานตลาดสด (0333)        รวม 256,000   บาท 
 
 

งบลงทุน (540000)        รวม 256,000  บาท 
 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)     รวม   256,000  บาท 
 
 

 อาคารต่างๆ  (420700)      รวม   256,000  บาท 
 

กํอสร๎างลานจอดรถตลาดสดเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และวางทํอ PVC  ตั้งไว๎ 256,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวางทํอ PVC ระบายน้ําเสียจากอาคาร และกํอสร๎างลานจอดรถบริเวณตลาดสดเทศบาล 
หนา 0.125 เมตร พ้ืนที่ 512 ตร.ม. ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ  
กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หน๎า 64 ข๎อ 4 สอดคล๎อง
กับประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาเศรษฐกิจอยํางสมดุลและยั่งยืน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 
 
 
 
 
 


