
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม ่

งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   92,000,000  บาท 
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนนุทั่วไป  แยกเป็น 

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

 
งานงบกลาง  (00411)        รวม  23,308,020   บาท 
 

งบกลาง      (510000)        รวม  23,308,020   บาท 
 

 ค่าช าระหนี้เงินต้น (110100)        รวม     2,044,760    บาท 
 

ค่าชําระหนี้เงินกู้ (ธนาคารกรุงไทย)      ตั้งไว้  1,162,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินกู้ (เงินต้น) ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาหนองหอย  กู้ในปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2551 เพ่ือลงทุนในระบบบริการสาธารณะตามสัญญากู้เงินประจํา  ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2551              
ชําระงวดที่ 10 จํานวนเงิน 678,500 บาท และตามสัญญากู้เงินประจํา ลงวันที่ 30 มกราคม 2552                 
ชําระงวดที่  10 จํานวนเงิน 483,500 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

ค่าชําระหนี้ (กสท.)        ตั้งไว้    882,760    บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินกู้ให้แก่ กสท. สําหรับดําเนินโครงการต่างๆ รวม 6 โครงการ ซึ่งได้รับอนุมัติ

เงินกู้ ตามหนังสือ สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 0808.4/2895 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558   
ชําระงวดที่ 2 จํานวนเงิน 882,760  บาท  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ค่าช าระดอกเบี้ย (110200)        รวม         329,040  บาท 

 

ค่าชําระดอกเบี้ย (ธนาคารกรุงไทย)      ตั้งไว้    60,000      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาหนองหอย  กู้ในปีงบประมาณ            

พ.ศ. 2551 เพ่ือลงทุนในระบบบริการสาธารณะ ตามสัญญากู้เงินประจํา  ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2551               
และตามสัญญากู้เงินประจํา ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

ค่าชําระดอกเบี้ย (กสท.)       ตั้งไว้   269,040    บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้แก่ กสท. สําหรับดําเนินโครงการต่างๆ รวม 6 โครงการ ซึ่งได้รับ

อนุมัติเงินกู้ ตามหนังสือสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 0808.4/2895 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558  
สําหรับชําระดอกเบี้ย งวดที่ 2 จํานวน 269,040 บาท   หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300)   จ านวน        446,500   บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (110700)     จ านวน       14,882,400   บาท  
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเกณฑ์การจ่าย  
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 77 ข้อ 2 

 

 เบี้ยยังชีพผู้พิการ  (110800)     จ านวน        2,832,000   บาท  
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพความพิการ ในเขตเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจ่ายเงิน         
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย        
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 77 ข้อ 2 

 

 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (110900)    จ านวน        198,000   บาท  
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีผู้ปุวยเอดส์ ในเขตเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่าย        
เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 77 ข้อ 2 

 



 
 

 ส ารองจ่าย  (111000)      จ านวน        400,000   บาท  
 

เพ่ือจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ในล่วงหน้า  หรือตามหนังสือสั่งการนโยบายจังหวัด               
อําเภอหรือตามความจําเป็นเหมาะสม หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 
 

 รายจ่ายตามข้อผูกพัน  (111100)         รวม         570,720  บาท 
 

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท. ตั้งไว้    120,720   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล   ในอัตราร้อยละ 0.00167 ของประมาณการรายรับไม่รวม      

เงินอุดหนุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุง
สมาคม พ.ศ. 2555 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก  
ตั้งไว้    50,000 บาท 

ได้มาจากผู้กระทําความผิด พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่างๆ 
เกี่ยวกับการจราจร หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   ตั้งไว้  400,000 บาท 
เพ่ือสมทบเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลยางเนิ้งและเป็นการสร้างหลักประกัน

สุขภาพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพการปูองกันโรค และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จําเป็น       
ต่อสุขภาพและการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 77 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  ของจังหวัด
เชียงใหม่ 
 

 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (120100)    จ านวน  1,024,000     บาท 

  

เพ่ือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ไม่รวมเงินอุดหนุน ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  7) พ.ศ.2548             
และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2500   หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง         
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 
 
 
 
 



 
 

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

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ประจําปีงบประมาณ  
2558 จํานวน 4 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  16) พ.ศ. 2558 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง              
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 

 
 

 เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า (120900)          จ านวน   473,300   บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบําเหน็จลูกจ้างประจํา นายสมคิด  ประดับลาภศิริ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย         
ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00100)   
 

งานบริหารทั่วไป  (00111)      รวม 15,489,320   บาท 
 

งบบุคลากร   (520000)      รวม 11,529,220   บาท 
 

 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (210100)    รวม    3,072,000    บาท 
 

เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี    ตั้งไว้  756,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีเดือนละ 30,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา 

อัตราละ 16,500 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
(ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี   ตั้งไว้  240,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  และเงินค่าตอบแทนพิเศษ  แก่นายกเทศมนตรี เดือนละ 

8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 6,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)   
หน้า 124 ข้อ 6 

 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายกเทศมนตรี    ตั้งไว้ 240,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ  แก่นายกเทศมนตรี เดือนละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี 

จํานวน 2  อัตรา ๆ ละ 6,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน            
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 

  

 
 
 

 
 
 



 
 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   ตั้งไว้    216,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ  แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,500 บาท / ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี เดือนละ 7,500 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน         
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 

 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง    ตั้งไว้ 1,620,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา เดือนละ 16,500 บาท รองประธานสภา เดือนละ 13,500 บาท  

และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เดือนละ 10,500 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 26  มิถุนายน พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 

 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (522000)        รวม    8,457,220   บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว้ 4,599,760 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจําปีพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงาน

เทศบาลของสํานักปลัดฯ   จํานวน 13 อัตรา  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 

 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน      ตั้งไว้   151,200 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด ฯ  และค่าตอบแทนพิเศษของ

พนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ของสํานักปลัดฯ  จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด            
ที่ ชม 0023.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 

 

เงินประจําตําแหน่ง         ตั้งไว้   187,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัดฯ หัวหน้าฝุายอํานวยการ           

และหัวหน้าฝุายปกครอง จํานวน 4 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่                   
มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่  ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 15055        
ลงวันที่  19 เมษายน 2559 หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบ สํ านั กปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ ปี             
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 
 

 
 

 



 
 

ค่าจ้างพนักงานจ้าง       ตั้งไว้ 3,259,560 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนพิเศษ  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป       

ของสํานักปลัด  จํานวน 24  อัตรา หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี        
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 

 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      ตั้งไว้    259,500 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพ่ิมพนักงานจ้างของสํานักปลัด จํานวน 21 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 
0023.2/ว32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 

 

งบด าเนินงาน  (530000)         รวม   3,284,100  บาท 

 

ค่าตอบแทน  (531000)            รวม        513,600    บาท 
 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100)          
รวม  110,000  บาท 

 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้     10,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลตามที่กฎหมายและระเบียบ

หนังสือสั่งการกําหนด หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 

 

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ     ตั้งไว้   100,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ          

(เงินรางวัลประจําปี) ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล 
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 
 

 ค่าเบี้ยประชุม  (310200)      จ านวน   11,000   บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ให้แก่ คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
แต่งตั้งขึ้นและเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน            
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 26  มิถุนายน พ.ศ. 2557  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 

 
 

 
 



 
 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)    จ านวน   5,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปของสํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  หน่วยงาน               
ที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124    
ข้อ 6 

 

 ค่าเช่าบ้าน  (310400)             จ านวน  148,800  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ในสํานักปลัด            
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124  ข้อ 6 

 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)           จ านวน  238,800  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและข้าราชการบํานาญ ของพนักงานเทศบาล        
ตําบลยางเนิ้ง และสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ครู ค.ศ.1  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้  ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

ค่าใช้สอย  (532000)                 รวม     1,375,000  บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)          รวม       95,000   บาท 
 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่       ตั้งไว้     5,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล เช่น ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ และวิทยุ ฯลฯ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)   หน้า 124 ข้อ 6 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ       ตั้งไว้   50,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  
หน้า 124 ข้อ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค่าเช่าทรัพย์สิน        ตั้งไว้  40,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินที่เทศบาลตําบลยางเนิ้ง เช่าในกิจการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือบริการประชาชน  

หรือการเช่าในกรณีอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องรวมทั้งการเช่าวัสดุ   ครุภัณฑ์ที่จําเป็นต่อการดําเนินงาน เช่น เครื่องถ่าย            
เอกสาร  ฯลฯ   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2561-2564)   หน้า 124 ข้อ 6 

 

 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  (320200)          รวม    120,000    บาท 
 

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล      ตั้งไว้     60,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  

ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง
เพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4 / 
ว 2381  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยง
รับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 

 

ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น     ตั้งไว้    10,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ

แต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ            
เอกชน ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอ่ืน ๆ ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381   ลงวันที่  28   กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและ  
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ    ตั้งไว้    50,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ เช่น  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

วันปิยมหาราช ฯลฯ  โดยจ่ายเป็นค่าจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่  ค่าจัดซื้อผ้าแพรผ้าริ้ว  
ธงชาติ  ปูายสัญลักษณ์  ดอกไม้ธูปเทียน  ค่าพานพุ่มถวายสักการะ  พวงมาลา  ค่าดอกไม้  กระเช้าดอกไม้          
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร   ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม   ค่าวงดุริยางค์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น ฯลฯ    
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ          
สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)   หน้า 124 ข้อ 8 

 
 
 
 



 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (320300)  
รวม    1,020,000    บาท 

 

ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล      ตั้งไว้    5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าของรางวัล  และเงินรางวัลในงานพิธีต่าง ๆ หรืองานกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล  หรือมา

ช่วยปฏิบัติงานหรือบริจาคทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการของเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 150,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล     

และพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน       
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ   และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น        
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 

 

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาล  
ตั้งไว้  185,000 บาท 

เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายในการจัดฝึกอบรมเ พ่ิมพูนประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานของเทศบาล            
ตําบลยางเนิ้ง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์   
ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าปูาย  ค่าดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง             
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 7  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

โครงการพัฒนาและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ    ตั้งไว้  276,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการจัดการเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์เทศบาล        

เช่น การจัดทําวารสาร รายงานประจําปี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เกีย่วกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏ
ในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 122 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัด
เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทุกประเภท     ตั้งไว้   400,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ/สนับสนุนการเลือกตั้งทุกประเภท  โดยถือ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 หน้าที่ของเทศบาล มาตรา 50 (9) 
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และตามที่กฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนด หน่วยงานที่
รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 117         
ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์บริการร่วม (ศูนย์ดํารงธรรม,ศูนย์ยุติธรรมฯ)  ตั้งไว้   3,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์บริการร่วม ได้แก่ ศูนย์ดํารงธรรม ศูนย์ยุติธรรม 

ฯลฯ ในการดําเนินงานช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน การให้คําแนะนําปัญหาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย 
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)   หน้า 123 ข้อ 3  สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  ของจังหวัด
เชียงใหม่ 

 

ค่าพวงมาลา  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา   ตั้งไว้  1,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา เพ่ือใช้ในงานพิธีต่าง ๆ         

พิธีศาสนา หรืองานกิจการของเทศบาล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด    
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)   หน้า 124 ข้อ 6 

 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400)     จ านวน  140,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ  
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องปรับอากาศ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ 
ฯลฯ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ ง                
(พ.ศ. 2561-2564)   หน้า 124 ข้อ 6 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ค่าวัสดุ  (533000)              รวม  734,000   บาท 

 

 วัสดุส านักงาน  (330100)          จ านวน    140,000   บาท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สําหรับใช้ในงานสํานักปลัดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง                
เช่น  กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ หนังสือพิมพ์ น้ําดื่ม ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)   
หนา้ 124 ข้อ 6 

 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (330200)          จ านวน      30,000   บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ อุปกรณ์ไฟฟูา เช่น หลอดไฟ สวิทต์ไฟฟูา คัทเอ๊าท์ไฟฟูา หม้อแปลง
ไฟฟูา เทปพันสายไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 

 

 วัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)         จ านวน      20,000   บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ  เพ่ือใช้สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  
หน้า 124 ข้อ 6 
 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)         จ านวน      50,000   บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เบรก หัวเทียน แม่แรง ฯลฯ  
เพ่ือใช้สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 
 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)         จ านวน    400,000   บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  น้ํามันดีเซล  น้ํามันก๊าด  น้ํามันเบนซิน ฯลฯ  เพ่ือใช้
สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง             
(พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (330900)        จ านวน      20,000   บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เพ่ือใช้สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล  หน่วยงาน                 
ที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 
ข้อ 6 

 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (331100)         จ านวน      14,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แผ่นปูายโฆษณา  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียง      
หรือภาพ ฯลฯ  เพ่ือใช้สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

  

 วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)          จ านวน      60,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษต่อเนื่อง แปูนพิมพ์ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์ 
หมึกพิมพ์ เมนบอร์ด ฯลฯ เพ่ือใช้สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 

 

ค่าสาธารณูปโภค  (534000)              รวม  661,500  บาท 
 

 ค่าไฟฟ้า  (340100)          จ านวน     500,000   บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือใช้สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 

 

 ค่าน้ าประปา  (340200)         จ านวน     33,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ฯลฯ เพ่ือใช้สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 

 

 ค่าโทรศัพท์  (340300)          จ านวน        65,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน  และโทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบํารุง      
รักษาสาย ฯลฯ  สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 

 

 ค่าไปรษณีย์  (340400)           จ านวน     45,000  บาท 
 

เพ่ือเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนและบริการที่เกี่ยวข้องในกิจการของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  
หน้า 124 ข้อ 6 
 

 



 
 

 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  (340500)           รวม    18,500   บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  ตั้งไว้ 7,000 บาท เช่น  ค่าโทรภาพ  หรือโทรสาร  
(FACSIMILE) ค่าเทเล็กซ์ (TELEX) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร และค่าสื่อสารอ่ืนๆ และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่เกิดขึ้น ฯลฯ เพ่ือใช้สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  ( INTERNET) ตั้งไว้ 11,500 บาท โดยจ่ายเป็น    
ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง (ADSL)  

หน่วยงานที่ รับผิดชอบ สํ านักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ ง                  
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 
 

งบลงทุน (340000)           รวม       606,000 บาท 
 

ค่าครุภัณฑ ์(541000)                                                                  รวม        606,000    บาท 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)                              รวม      606,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของเทศบาล เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564)  
หน้า 124 ข้อ 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 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา องค์กร หรือสถาบันที่เป็นกลาง เพ่ือดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ       
ของผู้รับบริการของเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล       
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
งบเงินอุดหนุน  (560000)               รวม  30,000  บาท 
 

เงินอุดหนุน  (561000)       รวม     30,000  บาท 
 

 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (610100)        จ านวน     30,000  บาท 
 

อุดหนุนเทศบาลตําบลไชยสถาน ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ประจําปี  งบประมาณ  2561     ตั้งไว้     30,000 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตําบลไชยสถาน ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร        
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ       
สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 133 ข้อ 1  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก      
ธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่        
 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (00112)      รวม   45,000  บาท 
 

งบด าเนินงาน  (530000)       รวม   45,000  บาท 
 

ค่าใช้สอย  (532000)       รวม     45,000   บาท 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (320300)      
จ านวน 45,000   บาท 

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนชุมชนและทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย      
แผนการดําเนินงานและรายงานติดตามและประเมินผล    ตั้งไว้     45,000    บาท  

   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนชุมชนและทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่องเขียน       
แบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการเย็บเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปูายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น ฯลฯ      
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพ่ือนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 123 ข้อ 4 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 



 
 
งานบริหารงานคลัง  (00113)         รวม   3,755,560 บาท 
 

งบบุคลากร  (520000)          รวม   3,515,960 บาท 
 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)         รวม     3,515,960  บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว้ 2,287,460 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจําปีพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงาน

เทศบาลกองคลัง จํานวน 7 อัตรา หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน      ตั้งไว้     67,200  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และหนังสือ
จังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0823.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

เงินประจําตําแหน่ง         ตั้งไว้   103,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของนักบริหารงานคลัง  ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา นักบริหารงานคลัง 

ระดับต้น จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว652      
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว15055 ลงวันที่ 19 เมษายน   
2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  
หน้า 124 ข้อ 6 

 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา       ตั้งไว้   451,200  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา กองคลัง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 2 อัตรา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้างประจํา      ตั้งไว้      8,600  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพ่ิมแก่ลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  อัตรา ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึง
ขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6  
 

ค่าจ้างพนักงานจ้าง       ตั้งไว้       571,500  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป      

ของกองคลัง จํานวน 4 อัตรา หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล        
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 

 
 
 
 



 
 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง      ตั้งไว้    26,800  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพ่ิมพนักงานจ้างของกองคลัง จํานวน 4 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม      

การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 
0023.2/ว32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

งบด าเนินงาน  (530000)            รวม   239,600   บาท 
 

ค่าตอบแทน  (531000)              รวม    83,000    บาท 
 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300 )   จ านวน   5,000   บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปของกองคลัง ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ      
กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 

 

 ค่าเช่าบ้าน  (310400)      จ านวน  78,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ของกองคลัง  ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 
 

ค่าใช้สอย  (532000)       รวม     50,000   บาท 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (320300) 
รวม     45,000   บาท 

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้     30,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  และพนักงานจ้าง       

ของกองคลัง  โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน      
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง      
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น        
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 
 
 

 



 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตั้งไว้     15,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลปูาย และข้อมูลที่ดิน เพ่ิมขึ้น  และเป็นปัจจุบัน เพ่ิมความสามารถในการตรวจค้น
ข้อมูลได้รวดเร็ว  ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพนํามาใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีได้เ พ่ิมขึ้น             
โดยดําเนินการคัดลอกข้อมูลที่ดินจากสํานักงานที่ดิน การออกสํารวจข้อมูลภาคสนาม  การจัดทําทะเบียนทรัพย์สิน  
การบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมแผนที่ภาษี ฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 123 ข้อ 5  สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  ของจังหวัด
เชียงใหม่ 

 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)     จ านวน   5,000   บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ ฯลฯ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

ค่าวัสดุ  (533000)       รวม 106,600   บาท 
 

 วัสดุส านักงาน  (330100)      จ านวน  72,600  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สําหรับใช้ในงานของกองคลัง  เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  
ไม้บรรทัด ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล   หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 

 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)     จ านวน   2,000  บาท 
 

เ พ่ื อจ่ า ย เป็ นค่ า วั ส ดุ ย านยนต์พาหนะและขนส่ ง  ประกอบด้ ว ย  ย าง รถ  แบต เตอ รี่  ฯลฯ               
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 124 ข้อ 6 

 

 วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)      จ านวน  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษต่อเนื่อง แปูนพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ 

หมึกพิมพ์ ฯลฯ   เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 
 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)     จ านวน  2,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เพ่ือใช้กับยานพาหนะ 
หน่วยงานรับผิดชอบกองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 124 ข้อ 6 



 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (001200) 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (00121)   รวม     1,010,200  บาท 
 

งบบุคลากร  (520000)        รวม      736,200   บาท 
 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)      รวม        736,200    บาท 
 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา       จํานวน  736,200  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ของสํานักปลัด จํานวน 3 อัตรา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564)            
หน้า 124 ข้อ 6 

 

งบด าเนินงาน  (530000)            รวม   274,000   บาท 
 

ค่าใช้สอย  (532000)              รวม    144,000   บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)           รวม      23,000  บาท 
 

ค่าประกันรถ        ตั้งไว้  23,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาประกันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ สํ านักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ ง  (พ.ศ .2561-2564)                   
หน้า 124 ข้อ 6 

 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300) 
รวม  121,000   บาท 

 

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน        ตั้งไว้     3,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารและจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน   ตั้งไว้   60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

สําหรับผู้ปฏิบัติ  ค่าเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุการแพทย์ที่จําเป็นและเวชภัณฑ์สําหรับบริการประชาชน ค่าวัสดุ
ยานพาหนะสําหรับรถฉุกเฉิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการกู้ภัยและอุปกรณ์ประจํารถตามมาตรฐานของสํานักงานระบบ
การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0891.32/658 ลงวันที่ 25 
มกราคม 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 119 ข้อ 3 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่ 



 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว้     3,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การเฝูาระวังอัคคีภัย ของงานปูองกันและบรรเทา    

สาธารณภัย ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 119 ข้อ 3 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัด
เชียงใหม่ 

 

ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน    ตั้งไว้    15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในโครงการปูองกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนที่เกิดจากภัยสาธารณะ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชน 
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2543 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 119 ข้อ 3   
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน            
ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

โครงการฝึกซ้อมแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ตั้งไว้    20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย การสาธิตการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 118 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.     จํานวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยจัดฝึกอบรมเองหรือส่งบุคลากรไปฝึกอบรม     

ที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม           
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 118 ข้อ 2 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ค่าวัสดุ  (533000)               รวม    130,000  บาท 
 

 วัสดุการเกษตร (331000)          จ านวน      10,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น โซ่เลื่อยยนต์ มีด ขวาน ฯลฯ  เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล          
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 124 ข้อ 6 

 

 วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)              จ านวน      50,000   บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพ่ือใช้กับสํานักงาน  และออกปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น ชุดหมี 
รองเท้าทนไฟ เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 วัสดุเครื่องดับเพลิง (331600)              จ านวน     50,000   บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 วัสดุอื่นๆ (331700)            จ านวน     20,000   บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน ๆ   ที่จําเป็นต้องใช้  อาทิเช่น ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มกันความร้อน ตราสัญลักษณ์
ต่าง ๆ หัวเชื่อมแก๊ส ถังอากาศ วาวล์ปิด - เปิด เชือกนิรภัย อุปกรณ์กู้ภัย ห่วงช่วยชีวิต เสื้อชูชีพ ฯลฯ เพ่ือใช้ใน
กิจการของเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 124 ข้อ 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 

 

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร. เทศบาลตําบลยางเนิ้ง ตั้งไว้    20,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.เทศบาล ซึ่งได้ดําเนินการช่วยเหลือประชาชน

ด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น ค่าเดินทางไปราชการ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ อาทิ เสื้อสะท้อนแสง  กระบองไฟ กระพริบ ปูายไฟ เครื่องแต่งกาย อปพร.ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 119 ข้อ 4 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องกันหนาว     ตั้งไว้ 200,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาว  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะภัยหนาว                  

ให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือ
ประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2543 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 78 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข          
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนงานการศึกษา  (00210) 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)     รวม   14,816,310  บาท 
 

งบบุคลากร  (520000)        รวม    4,686,920  บาท 
 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)       รวม     4,686,920  บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว้   3,229,320  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าปรับปรุงเงินเดือนประจําปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงาน

เทศบาล ของกองการศึกษา จํานวน 4 อัตรา  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก ของโรงเรียน
เทศบาลตําบลยางเนิ้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 6 อัตรา ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564 ) หน้า 124 ข้อ 6 

 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน      ตั้งไว้      134,400  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้ อํานวยการกองการศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษา         

จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 124 ข้อ 6 

 

เงินประจําตําแหน่ง       ตั้งไว้       85,200   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา และหัวหน้าฝุาย จํานวน 2 อัตรา        

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และหนังสือ
จังหวัดเชียงใหม่  ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 15055 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ          
กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

เงินวิทยฐานะ         ตั้งไว้       67,200   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะของผู้อํานวยการสถานศึกษา ชํานาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท/เดือน 

จํานวน 1 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 
มิถุนายน 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค่าจ้างพนักงานจ้าง       ตั้งไว้    1,118,700 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป      

ของกองการศึกษา จํานวน 5 อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในโรงเรียน ตําแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ภารโรง โรงเรียนเทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง จํานวน 1 อัตรา ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/    
ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      ตั้งไว้        52,100 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพ่ิมพนักงานจ้างของกองการศึกษา จํานวน 2 อัตรา และของโรงเรียนเทศบาล

ตําบลยางเนิ้ง จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว1372           
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0023.2/ว32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)         
หน้า 124 ข้อ 6 

 
งบด าเนินงาน  (530000)         รวม    3,885,390  บาท 
 

ค่าตอบแทน  (531000)           รวม         22,000   บาท 
 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100)       
จ านวน   2,000   บาท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลตามที่กฎหมายและระเบียบ 
หนังสือสั่งการกําหนด หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล           
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)   จ านวน 20,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองการศึกษา ซึ่งมีสิทธิ์เบิก ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 
ข้อ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ค่าใช้สอย  (532000)       รวม   368,200   บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)    รวม       3,000  บาท 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ       จํานวน    3,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท 0808.2 /ว 7120       

ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าแรงงานให้กับผู้รับจ้างทําอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม 
เสริมสร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์  หรือที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น  ค่าจ้างเหมา
แบกหามสัมภาระ ทําความสะอาด ค่าแปลเอกสาร ค่าจ้างพิมพ์ ค่าเข้าเล่ม รวมถึงค่าจ้างเหมาแรงงานอ่ืน ค่าจ้าง
เหมาแรงงานรายวัน ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏ
ในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)               
รวม   360,200   บาท 

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร   ตั้งไว้    37,000    บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง          
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอย่างยั่งยืน     ตั้งไว้   20,000  บาท   
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ, พิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรม 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 71 ข้อ 3 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   
 ตั้งไว้  303,200  บาท   

 
 

• ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษาของเด็กนักเรียนและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
           จํานวนเงิน  15,000 บาท                   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษา หรือการฝึกอบรมของเด็ก
นักเรียนและครใูนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 70 ข้อ 2 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 

• ค่าใช้จ่ายในโครงการสรุปผลงานประจ าปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จํานวนเงิน   6,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสรุปผลงานประจําปีและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบกองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง        
(พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 70 ข้อ 2 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ         
คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

• ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  จํานวนเงิน   181,300 บาท    
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง โดยถือปฏิบัติ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 70 
ข้อ 2 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัด
เชียงใหม่ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

• ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล    
ตําบลยางเนิ้ง                   จํานวนเงิน    10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ สําหรับเด็กนักเรียน       
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 70 ข้อ 2 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

• ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ          
จํานวนเงิน  10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ ง             
(พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 70 ข้อ 2 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ             
คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 

• ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ                     
           จํานวนเงิน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ ได้แก่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมโรงเรียนใกล้วัด
กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง กีฬาสี  กิจกรรมวันเด็ก ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                  
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป ี
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 70 ข้อ 2 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

• ค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน      จํานวนเงิน 2,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ทําให้ได้รับรู้สภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนและทําให้
ผู้ปกครองได้รับรู้ความเป็นอยู่ของเด็กในโรงเรียน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครองที่ดีขึ้น 
เพ่ือให้ทราบปัญหาและหาวิธีแก้ไขปัญหา ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 70 ข้อ 2 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

• ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวนเงิน 6,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)        
หน้า 70 ข้อ 2 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี ้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
 

 
 



 
 

• ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)      จํานวนเงิน 62,900 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  
หน้า 70 ข้อ 2 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี ้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)      จ านวน  5,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ       
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ ฯลฯ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 
ข้อ 6 
 

ค่าวัสดุ  (533000)              รวม    3,217,190  บาท 
 

 วัสดุส านักงาน  (330100)             จ านวน   110,000  บาท
  
ค่าวัสดุสํานักงาน        ตั้งไว้      40,000   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในกองการศึกษา เช่น ค่าปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่องเขียน 

แบบพิมพ์ กระดาษ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาล   ตั้งไว้      70,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน่วยงานที่

รับผิดชอบกองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 79 
ข้อ 1 

 

 วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)     จ านวน   20,000 บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 
ข้อ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)            รวม   3,014,190 บาท
  

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล       ตั้งไว้ 70,900 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ            
กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 72 ข้อ 6 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัด
เชียงใหม่ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)        
ตั้งไว้ 2,943,290 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ได้แก่ 

- โรงเรียนวัดเวฬุวัน จํานวนเงิน 2,692,261 บาท 
- โรงเรียนวัดศรีโพธาราม จํานวน  251,029 บาท 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 

2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง                   
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 72 ข้อ 6 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ                
คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)      จ านวน   20,000 บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่อ่ืนที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ รถราง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ 
น้ํามันเบรก น้ํามันเครื่อง หัวเทียน แม่แรง ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ                   
กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 
 

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)     จ านวน    5,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ายาและเวชภัณฑ์ สําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 
ข้อ 6 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)     จ านวน  20,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ เช่น แผ่นปูายโฆษณา ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
ค่าอัดรูปภาพ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 
 
 
 
 



 
 

 

 วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)      จ านวน  25,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น กระดาษต่อเนื่อง แปูนพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟแวร์ หมึกพิมพ์ เมนบอร์ด ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 วัสดุอื่นๆ (331700)       จ านวน   3,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ ที่จําเป็นต้องใช้ อาทิเช่น ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มกันความร้อน ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
หรือ วัสดุอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุ ในประเภทต่าง ๆ ได้ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 
ข้อ 6 

 

ค่าสาธารณูปโภค  (๕๓๔๐๐๐)        รวม    278,000   บาท 
 

 ค่าไฟฟ้า (340100)               จ านวน  180,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และสระว่ายน้ําโรงเรียนเทศบาลฯ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 124 ข้อ 6 

 

 ค่าน้ าประปา (340200)      จ านวน   80,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ฯลฯ เพ่ือใช้สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสระว่ายน้ําโรงเรียนเทศบาลฯ         
หน่วยงานที่ รับผิ ดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ ปี   เทศบาลตําบลยางเนิ้ ง                  
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 ค่าโทรศัพท์ (340300)       จ านวน    6,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุง      
รักษาสาย ฯลฯ สําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ        
กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 ค่าไปรษณีย์ (340400)        จ านวน   2,000 บาท 
 

เพ่ือเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนและบริการที่เกี่ยวข้องในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป ี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)     จ านวน   10,000 บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอ่ืน ๆ              
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการที่เกิดขึ้น ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

งบเงินอุดหนุน  (560000)         รวม    6,244,000  บาท 
 

เงินอุดหนุน (561000)          รวม     6,244,000   บาท 
 

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)     จ านวน     6,244,000   บาท 
 

อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล      ตั้งไว้ 100,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม การฝึกอบรม หรือโครงการของโรงเรียนในเขตเทศบาล 

ประกอบด้วย  
- โรงเรียนสารภีพิทยาคม เพ่ือดําเนินงานตามโครงการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน  ประจําปีงบประมาณ 

2561 จํานวนเงิน 20,000 บาท  
- โรงเรียนวัดศรีโพธาราม เพ่ือดําเนินงานตามโครงการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน  ประจําปีงบประมาณ 

2561 จํานวนเงิน 20,000 บาท  
- โรงเรียนวัดเวฬุวัน เพ่ือดําเนินงานตามโครงการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน  ประจําปีงบประมาณ 2561 

จํานวนเงิน 20,000 บาท  
- โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา เพ่ือดําเนินงานตามโครงการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน  ประจําปี

งบประมาณ 2561 จํานวนเงิน 20,000 บาท 
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เพ่ือดําเนินงานตามโครงการคัดแยกขยะภายใน

ศูนย์ฯ ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวนเงิน 20,000 บาท 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)      
หน้า 128 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ตั้งไว้ 6,144,000 บาท            
เพ่ือเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) ประกอบด้วย  
- โรงเรียนวัดเวฬุวัน จํานวน 1,405 คน เป็นเงิน 5,620,000 บาท 
- โรงเรียนศรีโพธาราม จํานวน 131 คน เป็นเงิน   524,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 1,536 คน จํานวน 200 วัน คนละ 20 บาท   

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี   เทศบาลตําบลยางเนิ้ง                  
(พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 128 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ        
คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)                         รวม    5,500,670  บาท 
 

งบด าเนินงาน (530000)           รวม    2,249,370  บาท 
 

ค่าใช้สอย  (532000)             รวม     1,907,170    บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)      จ านวน      492,000    บาท 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ        ตั้งไว้   492,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท 0808.2 /ว 7120      

ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง การเบิกค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าแรงงานให้กับผู้รับจ้างทําอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้าง วัสดุ 
ครุภัณฑ์ หรือที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ 
ทําความสะอาด ค่าแปลเอกสาร ค่าจ้างพิมพ์ ค่าเข้าเล่ม รวมถึงค่าจ้างเหมาแรงงานอ่ืน ค่าจ้างเหมาแรงงานรายวัน 
ฯลฯ  ที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลยางเนิ้ง เป็นต้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษา  ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (320300)           
จ านวน 1,410,170 บาท 

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร          ตั้งไว้ 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานครู และพนักงานจ้างของสถานศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงใน

การเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม      
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ        
กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน            ตั้งไว้ 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมผู้เรียน 

ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ ปี   เทศบาลตําบลยางเนิ้ ง                  
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 71 ข้อ 4 

 

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําเครื่องมือวัดผลประเมินผล          ตั้งไว้   4,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําเครื่องมือวัดผลประเมินผลของโรงเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะ และเพ่ือให้รูปแบบการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อ งถิ่น 
พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง       
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 71 ข้อ 4 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ               
คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ค่าใช้จ่ายในโครงการสรุปผลงานประจําปี             ตั้งไว้   5,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสรุปผลงานประจําปี  สรุปผลงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ของโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 71 ข้อ 4 สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทางวิชาการ (ครู และนักเรียน)            ตั้งไว้  30,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการแข่งขันทางวิชาการ เพ่ือตอบสนองและส่งเสริมความสามารถทาง
วิชาการของนักเรียน ทักษะด้านต่างๆ นําเสนอผลงานของนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ให้ปรากฏแก่
สาธารณชน และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา     
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 71 ข้อ 4 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพ้ืนฐาน                ตั้งไว้ 10,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กําหนด

ทิศทางในการพัฒนาโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และรับรู้นโยบายของคณะผู้บริหารในเรื่องของการจัด
การศึกษาของเทศบาล ฯลฯ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่
ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 71 ข้อ 4 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน               ตั้งไว้  4,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือรวบรวมผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระและทบทวนระบบการวัดและประเมินผล  โดยถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 71 ข้อ 4 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลต าบลยางเนิ้ง)  ตั้งไว้ 785,800 บาท 
 

• ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง     จํานวนเงิน  564,000 บาท 
เ งิ น อุดหนุนสํ าหรั บสนับสนุนอาหารกลางวั น โ รง เ รี ยนสั งกั ดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น               

(โรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล        
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 71 ข้อ 4 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคม           
ให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
 
 

 
 



 
 

• ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     จํานวนเงิน  20,000 บาท 
เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง) ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ            
กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 71 ข้อ 4 สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้      
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

• ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน       จํานวนเงิน  16,800 บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL  โรงเรียนละ 9,600 บาทต่อปี  
(2) ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาทต่อปี   
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)   
หน้า 71 ข้อ 4 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

• ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน     จํานวนเงิน  100,000 บาท 
เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนฯ ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความ

ทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ด้านการจัดการศึกษา ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา              
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 71 ข้อ 4  สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

• ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน     จํานวนเงิน  50,000 บาท 
เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)        
หน้า 71 ข้อ 4 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

• ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนฯและบุคลากรทางการศึกษา  
จํานวนเงิน  12,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และบุคลากรทางการ
ศึกษา ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรแสวงหาความรู้เทคนิควิธีการใหม่ ๆ มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  เ พ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลฯ  ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559        
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)     
หน้า 71 ข้อ 4 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

• ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา     จํานวนเงิน 21,000 บาท 
เพ่ือรณรงค์ให้นักเรียนได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด ปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

ในโรงเรียนและชุมชน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง         
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 71 ข้อ 4  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ          
คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

• ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน      จํานวนเงิน 2,000 บาท 
เพ่ือจ่ายให้สําหรับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่บิดา/มา รดา/ผู้ปกครองมีรายได้            

ต่อครัวเรือนไม่ เกิน 40,000 บาท/ปี อัตราคนละ 500/ภาคเรียน  (1,000/คน/ปี)  ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ        
กองการศึกษา  ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 71 ข้อ 4 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้  
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน          ตั้งไว้ 489,370 บาท 

 
1.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จ านวนเงิน 283,800 บาท 
  (1) รายหัว จํานวนเงิน 252,300 บาท 
 -ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน 132,600 บาท 
  -ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน 119,700 บาท 
  (2) รายหัวส่วนเพ่ิม (Top up) จํานวนเงิน 31,500 บาท 
  -ระดับประถมศึกษา คนละ 250 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน 31,500 บาท 
2.ค่าหนังสือเรียน   จ านวนเงิน  55,540 บาท 
  -ระดับอนุบาลศกึษา คนละ 200 บาท/ปี  จํานวนเงิน 15,600 บาท 
  -ระดับประถมศึกษา จําแนกเป็น 
  (1) ประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 625 บาท/ปี  จํานวนเงิน 13,750 บาท 

(2) ประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 619 บาท/ปี  จํานวนเงิน 9,910 บาท 
(3) ประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/ปี  จํานวนเงิน 6,850 บาท 
(4) ประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 673 บาท/ปี  จํานวนเงิน 9,430 บาท 

3.ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวนเงิน  40,170 บาท 
  -ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน   15,600 บาท 
  -ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน   24,570 บาท 
4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวนเงิน  46,080 บาท 

-ระดับอนุบาลศกึษา คนละ 300 บาท/ปี  จํานวนเงิน 23,400 บาท 
  -ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี  จํานวนเงิน 22,680 บาท 
5.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จ านวนเงิน  63,780 บาท 
  -ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน  33,540 บาท 
  -ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน   30,240 บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียน ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 

ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล       
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 71 ข้อ 4 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ตั้งไว้ 31,000 บาท 
• โครงการกีฬาสีสันหรรษาสานสัมพันธ์ทองกวาวเกมส์     จํานวนเงิน  6,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานกีฬาสีสันหรรษาสานสัมพันธ์ทองกวาวเกมส์ เพ่ือตอบสนองการเรียน

การสอนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สนับสนุนให้นักเรียนเล่นกีฬา และสนองนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริม
การเล่นกีฬาของเยาวชน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน        
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ ง                 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 72 ข้อ 5  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ          
คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

• โครงการเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี       จํานวนเงิน  3,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ ฝึกระเบียบ

วินัย ภาวะผู้นํา การทํางานเป็นทีม รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้ฝึกฝนประสบการณ์ตรง สามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 72 ข้อ 5 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

• โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง        จํานวนเงิน  20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ เพ่ือให้เด็กได้

เรียนรู้นวัตกรรมจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา              
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 72  ข้อ 5  สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

• ค่าใช้จ่ายโครงการการเยี่ยมบ้านนักเรียน       จํานวนเงิน  2,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการเยี่ยมบ้านนักเรียน ทําให้ได้รับรู้สภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียน 

และทําให้ผู้ปกครองได้รับรู้ความเป็นอยู่ของเด็กในโรงเรียน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง    
ที่ดีข้ึน เพ่ือให้ทราบปัญหาและหาวิธีแก้ไขปัญหา ฯลฯ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา  ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 72 ข้อ 5 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัด
เชียงใหม่ 

 
 
 

 



 
 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมท้องถิ่น        ตั้งไว้ 11,000 บาท 
 

• โครงการวันสําคัญของไทย           จํานวนเงิน  3,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญของไทย ฯลฯ ปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 72 ข้อ 5 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

• โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้าน          จํานวนเงิน  3,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพ้ืนบ้าน ปลูกจิตสํานึกให้นักเรียน

เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานภูมิปัญญา ค่านิยมที่ดีงาม และความ  
เป็นไทย ฯลฯ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 72 ข้อ 5 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัด
เชียงใหม่ 
 

• โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น      จํานวนเงิน  3,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพ่ือจัดกิจกรรมให้เด็กได้ตระหนักและมีจิตสํานึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมรดกทางธรรมชาติ     
บนรากฐานทางวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นของตนเอง ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 72 ข้อ 5 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

• ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู          จํานวนเงิน  2,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพ่ือจัดกิจกรรมให้เด็กได้ระลึกถึงบุญคุณของ

ครู อาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชา และเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกัน ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา                 
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 72 ข้อ 5 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 

 
 



 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)     จ านวน   5,000   บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ       
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ ฯลฯ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124  
ข้อ 6 
 

ค่าวัสดุ  (533000)               รวม    342,200   บาท 
 

 วัสดุส านักงาน  (330100)              จ านวน  10,000 บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาลฯ  เช่น  ค่าปากกา ดินสอ  ยางลบ 
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ  เพ่ือใช้ในโรงเรียนเทศบาลฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบ      
กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124  ข้อ 6 
 

 วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)     จ านวน    5,000  บาท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ฯลฯ  เพ่ือใช้ในโรงเรียนเทศบาลฯ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124  
ข้อ 6 

 

 ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)     จ านวน  270,200 บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ          
กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 72 ข้อ 6 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัด
เชียงใหม่ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)             จ านวน    40,000   บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  น้ํามันดีเซล  น้ํามันก๊าด  น้ํามันเบนซิน ฯลฯ  เพ่ือใช้
สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง             
(พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 ข้อ 6 
 

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)    จ านวน   10,000 บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ายาและเวชภัณฑ์ สําหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ     
กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124  ข้อ 6 

 
 
 
 
 



 
 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)     จ านวน    5,000 บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ เช่น แผ่นปูายโฆษณา ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
ค่าอัดรูปภาพ ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการโรงเรียนเทศบาลฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)      จ านวน    2,000 บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น แปูนพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ หมึกพิมพ์ 
เมนบอร์ด ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียนเทศบาลฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124  ข้อ 6 
 

งบลงทุน (540000)               รวม  3,251,300 บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์  (541000)                 รวม      34,000  บาท 
 

 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา  (410200)              รวม      34,000  บาท 
 

ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียน       จํานวน   34,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียนแบบ มอก. Size 4 ประถมไม้ยางพารา โต๊ะเรียน มอก.

1494/2541 ขนาด 40x60x67 ซม. โต๊ะขาเหล็กกลม 3/4 หน้าโต๊ะหนา 19 มม. กว้าง 40 ซม. ยาว 60 ซม. เก้าอ้ี
เรียน มอก.1495/2541 ขนาด 38x38x38 ซม. พนักพิงสูง 68 ซม. เก้าอ้ีเหล็กกลม 3/4 พ้ืนนั่งหนา 17 มม.      
กว้าง 38 ซม. ลึก 38 ซม. พนักพิงหนา 17 มม. กว้าง 17 ซม. ยาว 38 ซม. สําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
ตําบลยางเนิ้ง จํานวน 20 ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 142  ข้อ 3  
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (542000)              รวม   3,217,300  บาท 
 

 อาคารต่างๆ  (420700)                       รวม   3,217,300  บาท 
 

• ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ    จํานวนเงิน  200,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนฯ ให้มีสภาพพร้อม          

มีความปลอดภัย สะดวก เ อ้ืออํานวยและเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560  หน่วยงานที่รับผิดชอบ            
กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 84  ข้อ 1 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 



 
 

• สมทบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์    จํานวนเงิน  2,000,000   บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 15 เมตร       

ยาว 27 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เพ่ือให้โรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง มีพ้ืนที่
ส่วนกลางในการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา       
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 84  ข้อ 2 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ (งบประมาณ
ก่อสร้างรวม 6,000,000 บาท ใช้งบประมาณปี 2560 จํานวน 4,000,000 บาท และใช้งบประมาณในปี 2561 
จํานวน 2,000,000 บาท 

 

• สมทบก่อสร้างอาคารเรียน       จํานวนเงิน  1,017,300  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสมทบก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) 

ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 84  ข้อ 1 สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่       
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้เทศบาลสมทบงบประมาณ จํานวน 1,017,300 บาท งบประมาณที่จะ
จัดสรร จํานวน 9,156,000 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนงานสาธารณสุข  (00220) 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221)      รวม   5,753,460  บาท 
 

งบบุคลากร  (420000)         รวม   4,230,560  บาท 
 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)    จ านวน     4,230,560   บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว้  1,780,060  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจําปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงาน

เทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 5 อัตรา หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน      ตั้งไว้  67,200  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าฝุาย

บริการสาธารณสุข จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ 
ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0823.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 
ตุลาคม 2556 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

เงินประจําตําแหน่ง       ตั้งไว้  85,200  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าฝุายบริการ

สาธารณสุข  จํานวน 2 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0809.3/ว652           
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว15055 ลงวันที่ 19 เมษายน 
2559 หน่ วยงานที่ รั บผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ ปี                
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา       ตั้งไว้   680,800  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนจํานวน 3 อัตรา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)         
หน้า 124 ข้อ 6 

 

ค่าจ้างพนักงานจ้าง       ตั้งไว้  1,473,300  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป      

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 13  อัตรา  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      ตั้งไว้  144,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 12  อัตรา ปฏิบัติตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และหนังสือจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ ชม 0023.2/ว32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

งบด าเนินงาน  (530000)           รวม   1,522,900 บาท 
 

ค่าตอบแทน(531000)            รวม        61,000  บาท 
 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100) 
จ านวน  10,000  บาท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลตามที่กฎหมายและระเบียบ 
หนังสือสั่งการกําหนด หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)            จ านวน  15,000 บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง  ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 ค่าเช่าบ้าน  (310400)      จ านวน  36,000 บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)        
พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ค่าใช้สอย  (532000)       รวม   779,900   บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)    รวม   654,900   บาท 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ       ตั้งไว้    510,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารจัดการ ดูแลฌาปนสถานบริการฌาปนกิจศพ ค่าจ้างคนทําความสะอาด

สถานที่ต่าง ๆ และตลาด ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยตลาด ค่าจ้างเหมาแรงงานในการทําสิ่งของต่างๆ 
หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

ค่าเช่าทรัพย์สิน        ตั้งไว้  144,900  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าอาคารค่าตอบแทนการใช้ที่ดินตลาดสดเทศบาล            

ตําบลยางเนิ้ง ค่าเช่าพ้ืนที่ในการนําขยะไปทิ้ง ค่าเบี้ยประกัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว15555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)       
หน้า 124 ข้อ 6 

 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)          
รวม    25,000  บาท 

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้  25,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการภายในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อมปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ ง               
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)     จ านวน 100,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ         
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องปรับอากาศ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ 
ฯลฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล         
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 
 
 
 

 



 
 

ค่าวัสดุ  (533000)       รวม   437,000   บาท 
 

 วัสดุส านักงาน  (330100)      จ านวน  30,000   บาท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น ค่าปากกา ดินสอ ยางลบเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ           
เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาลหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (330200)      จ านวน   5,000   บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เพ่ือใช้กับสํานักงานเช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา เทปพัน
สายไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาลหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 วัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)     จ านวน  100,000  บาท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอกฯลฯ   เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)     จ านวน  30,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่อ่ืนที่ใช้กับรถยนต์ รถบรรทุกรถบรรทุกขยะ ฯลฯ เช่น ยางนอก 
ยางใน แบตเตอรี่ น้ํามัน เบรก หัวเทียน แม่แรง ฯลฯ  เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล  หน่วยงานที่รับผิดชอบ     
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)       
หน้า 124 ข้อ 6 

 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)     จ านวน  160,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  น้ํามันดีเซล  น้ํามันก๊าด  น้ํามันเบนซิน ฟืนฯลฯ         
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ ง              
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (330900)    จ านวน    5,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประกอบด้วยจัดซื้อเวชภัณฑ์ปูองกันโรคติดต่อ      
เช่น ทรายอะเบท และอ่ืน ๆ รวมทั้งน้ํายาทําความสะอาดน้ํายาดับกลิ่น น้ํายาฆ่าเชื้อต่าง ๆ วัสดุดัก/กําจัดแมลง
พาหะนําโรครวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริม ปูองกันด้านสุขอนามัย ฯลฯ  เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง            
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 
 
 

 



 
 

 วัสดุการเกษตร  (331000)      จ านวน  50,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพ่ือใช้ในสํานักงาน เช่นสารเคมีปูองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ถุงมือ จอบ เสียมใบมีดตัดหญ้า ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)         
หน้า 124 ข้อ 6 

 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (331100)     จ านวน  10,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือใช้กับสํานักงานเช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี 
ฟิล์ม ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาลหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมปรากฏ               
ในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 วัสดุเครื่องแต่งกาย  (331200)      จ านวน    7,000 บาท 
 

เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เครื่องแต่งกาย เ พ่ือใช้กับสํานักงานและออกปฏิบัติงานภาคสนาม              
เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้าฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล  หน่วยงานที่รับผิดชอบ                
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)        
หน้า 124 ข้อ 6 

 

 วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)      จ านวน   30,000 บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แปูนพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ หมึกพิมพ์ เมนบอร์ด 
ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาลหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 วัสดุอื่นๆ  (331700)       จ านวน    10,000 บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ ที่จําเป็นต้องใช้ อาทิเช่น ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มกันความร้อน ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
รถเข็น หรือ วัสดุอ่ืน ๆที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในประเภทต่าง ๆ ได้ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล        
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค่าสาธารณูปโภค  (534000)              รวม  245,000  บาท 
 

 ค่าไฟฟ้า  (340100)          จ านวน     180,000   บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือใช้สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล  หน่วยงานที่รับผิดชอบ             
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)   
หน้า 124 ข้อ 6 
 

 ค่าน้ าประปา  (340200)         จ านวน     65,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ฯลฯ เพ่ือใช้สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล  หน่วยงานที่รับผิดชอบ               
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.  2561-2564)  
หน้า 124 ข้อ 6 
 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (00223)   รวม  27,000 บาท 
 

งบด าเนินงาน  (530000)       รวม  20,000 บาท 
 

ค่าใช้สอย  (532000)        รวม   20,000  บาท 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300) 
รวม    20,000 บาท 

 

โครงการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ปุวยติดเตียง/โรคเรื้อรัง  ตั้งไว้    20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจเยี่ยมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยติดเตียง ป่วยโรคเรื้อรัง        

จัดกิจกรรม   ออกตรวจเยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ให้ค าแนะน าผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ผู้ป่วยติดเตียง ในการดูแลสุขภาพหาข้อมูลและการท าวิจัยในชุมชน เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง        
และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ และให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเอง   ค่าใช้จ่าย  ในโครงการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการออก
เยี่ยมบ้าน ค่าจัดประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง            
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 80 ข้อ 2 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 



 
 
งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม    7,000   บาท 
 

เงินอุดหนุน (561000)       รวม      7,000    บาท 
 

 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (610100)    รวม     7,000    บาท 
 

อุดหนุนเทศบาลตําบลหนองผึ้ง      ตั้งไว้      7,000    บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใช้ในการอุดหนุนเทศบาลต าบลหนองผึ้ง ในการด าเนินการบริหารจัดการฌาปนสถาน

และสุสาน บ้านกู่เสือ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการในฌาปนสถานและสุสานกู่เสือ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมผู้รับผิดชอบ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 132  ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) 
 

งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์  (00232)    รวม   90,000 บาท 
 

งบด าเนินงาน  (530000)       รวม   80,000 บาท 
 

ค่าใช้สอย  (532000)        รวม    80,000  บาท 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)               
รวม     80,000  บาท 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ       ตั้งไว้   80,000   บาท 
1. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกชะอม (กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง)  

จํานวนเงิน 10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกชะอม ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมการปลูกพืชประจําหมู่บ้าน โดยให้ทําเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้าน ให้มีการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งหมู่ที่ 1     
ให้มีการส่งเสริมปลูกชะอม ซึ่งดําเนินกิจกรรมการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับแนวทางดําเนินงานตามกรอบแผน
แม่บทของ อพ.สธ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ตําบลยางเนิ้ง ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตําบลยางเนิ้ง 

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล      
ตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 81 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร      
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

2. โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกสะเดา (กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ต.ยางเนิ้ง)        จํานวน 10,000 บาท           
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกสะเดา ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์

และส่งเสริมการปลูกพืชประจําหมู่บ้าน โดยให้ทําเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้าน ให้มีการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งหมู่       
ที่ 2 ให้มีการส่งเสริมปลูกสะเดาซึ่งดําเนินกิจกรรมการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับแนวทางดําเนินงานตามกรอบ
แผนแม่บทของ อพ.สธ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตําบลยางเนิ้ง ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตําบลยางเนิ้ง 

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล   
ตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 81 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร      
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 



 
 

3. โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกผักปลัง (กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 ต.ยางเนิ้ง)        จํานวน 10,000 บาท           
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกผักปลัง ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์

และส่งเสริมการปลูกพืชประจําหมู่บ้าน โดยให้ทําเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้าน ให้มีการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งหมู่ที่ 
3 ให้มีการส่งเสริมปลูกผักปลัง ซึ่งดําเนินกิจกรรมการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับแนวทางดําเนินงานตามกรอบ
แผนแม่บทของ อพ.สธ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตําบลยางเนิ้ง ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตําบลยางเนิ้ง 

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล     
ตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 81 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร       
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

4. โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกสะแล (กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ต.ยางเนิ้ง)         จํานวน 10,000 บาท           
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกสะแล ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ

ส่งเสริมการปลูกพืชประจําหมู่บ้าน โดยให้ทําเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้าน ให้มีการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งหมู่ที่ 4 ให้
มีการส่งเสริมปลูกสะแล ซึ่งดําเนินกิจกรรมการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับแนวทางดําเนินงานตามกรอบแผน
แม่บทของ อพ.สธ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ตําบลยางเนิ้ง ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตําบลยางเนิ้ง 

 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล 
ตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 81 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร     
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

5. โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกผักเชียงดา (กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 ต.ยางเนิ้ง)    จํานวน 10,000 บาท           
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกผักเชียงดา ผู้สูงอายุ หมู่ที่  5 เพ่ือเป็นการ

อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกพืชประจําหมู่บ้าน โดยให้ทําเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้าน ให้มีการส่งเสริมอาชีพ 
ซึ่งหมู่ที่ 5 ให้มีการส่งเสริมปลูกผักเชียงดา ซึ่งดําเนินกิจกรรมการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับแนวทางดําเนินงาน
ตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตําบลยางเนิ้ง ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตําบลยางเนิ้ง 

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล 
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 81 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร        
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกผักฮ้วนหมู, ผักข้าว ผู้สูงอายุ (กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6 ต.ยางเนิ้ง)     
จํานวน 10,000 บาท           

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกผักฮ้วนหมู ,ผักข้าว ผู้สูงอายุ หมู่ที่  6           
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกพืชประจําหมู่บ้าน โดยให้ทําเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้าน ให้มีการ
ส่งเสริมอาชีพ ซึ่งหมู่ที่ 6 ให้มีการส่งเสริมปลูกผักฮ้วนหมู ,ผักข้าว ซึ่งดําเนินกิจกรรมการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้อง
กับแนวทางดําเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ  ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตําบลยางเนิ้ง ฐานทรัพยากรท้องถิ่น              
ตําบลยางเนิ้ง 

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล 
ตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 81 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร          
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

7. โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกสมุนไพร, ผักกับลาบ (กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 ต.ยางเนิ้ง)     
จํานวน 10,000 บาท           

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกสมุนไพร ,ผักกับลาบ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 เพ่ือเป็น
การอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกพืชประจําหมู่บ้าน โดยให้ทําเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้าน ให้มีการส่งเสริม
อาชีพ ซึ่งหมู่ที่ 7 ให้มีการส่งเสริมปลูกปลูกสมุนไพร ,ผักกับลาบ ซึ่งดําเนินกิจกรรมการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับ
แนวทางดําเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ  ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตําบลยางเนิ้ง ฐานทรัพยากรท้องถิ่น              
ตําบลยางเนิ้ง 

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล 
ตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 81 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร        
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกตะไคร้ (กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1,2,4,8 ตําบลสารภี)     
จํานวน 10,000 บาท           

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกตะไคร้ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1,2,4,8 ตําบลสารภี       
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกพืชประจําหมู่บ้าน โดยให้ทําเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้าน ให้มีการ
ส่งเสริม   อาชีพ ซึ่งหมู่ที่ 1,2,4,8 ตําบลสารภี ให้มีการส่งเสริมปลูกตะไคร้ ซึ่งดําเนินกิจกรรมการใช้ประโยชน์ให้
สอดคล้องกับแนวทางดําเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง     
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตําบลยางเนิ้ง ฐานทรัพยากรท้องถิ่น          
ตําบลยางเนิ้ง 

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล 
ตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 81 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร         
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 
งบเงินอุดหนุน  (560000)       รวม   10,000  บาท 
 

เงินอุดหนุน (561000)        รวม   10,000   บาท 
 

 เงินอุดหนุนเอกชน  (610300)       รวม   10,000   บาท 
 

อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.)     ตั้งไว้    10,000   บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมโครงการ ศพค.สัญจร แนะวัยรุ่น วัยเรียน รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 

ในต าบลยางเนิ้ง ของศูนย์พัฒนาต าบลยางเนิ้ง เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง เพศศึกษาและพัฒนา
ตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น มีความรู้ทักษะในการจัดการสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับเรื่องเพศ ตระหนักถึงความส าคัญของ
การเห็นคุณค่าในตนเองและสร้างความภูมิใจในตนเอง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด      
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 129 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00240)          รวม   6,533,960   บาท 
 

งบบุคลากร  (520000)          รวม  4,927,960   บาท 
 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)         รวม   4,927,960    บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว้  2,175,960  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจําปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  ให้แก่พนักงาน

เทศบาลของกองช่าง จํานวน 7 อัตรา  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน      ตั้งไว้      67,200  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และหนังสือจังหวัด
เชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0823.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

เงินประจําตําแหน่ง       ตั้งไว้      85,200  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง และหัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง จํานวน      

2 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 
และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 15055 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา       ตั้งไว้     421,600  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 2 อัตรา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 
 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้างประจํา      ตั้งไว้     8,600  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพ่ิมแก่ลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  อัตรา ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึง
ขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 
 
 
 
 



 
 

ค่าจ้างพนักงานจ้าง       ตั้งไว้   2,017,500  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป      

ของกองช่าง จํานวน 15  อัตรา  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล     
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      ตั้งไว้    151,900   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพ่ิมพนักงานจ้างของกองช่าง จํานวน 15 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม      

การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 
0023.2/ว32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 
งบด าเนินงาน  (530000)          รวม 1,346,000 บาท 
 

ค่าตอบแทน  (531000)        รวม     136,000  บาท 
 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100)         
รวม     33,000   บาท 

 

ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ตั้งไว้     25,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง หน่วยงานที่รับผิดชอบ     

กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 
 

ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ตรวจแบบแปลน     ตั้งไว้       8,000   บาท    
เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ าตอบแทนเจ้ าพนักงานผู้ ตรวจแบบแปลน หน่วยงานที่ รั บผิ ดชอบ กองช่ าง                

ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 
 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)   จ านวน  25,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักจ้างทั่วไปของกองช่าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  หน่วยงานที่รับผิดชอบ      
กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 ค่าเช่าบ้าน  (310400)       จ านวน 78,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานของเทศบาลตําบลยางเนิ้งของกองช่าง          
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล      
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

  
 



 
 

ค่าใช้สอย  (532000)       รวม    508,000  บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)    รวม    225,000  บาท 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ       ตั้งไว้    120,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าแรงงานให้กับผู้รับจ้างทําอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม 
เสริมสร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์หรือท่ีดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแบก
หามสัมภาระ ทําความสะอาด  ค่าแปลงเอกสาร   ค่าจ้างพิมพ์ ค่าเข้าเล่ม รวมถึงค่าจ้างเหมาแรงงานอ่ืน ค่าจ้าง
เหมาแรงงานรายวัน ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลยางเนิ้ง เป็นต้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

ค่าติดตั้งไฟฟูา        ตั้งไว้       5,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟูา การเพ่ิมกําลังไฟฟูา การขยายเขตไฟฟูา     

การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟูาและอุปกรณ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ       ตั้งไว้ 100,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของ

แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่นการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง การด าเนินคดีกรณีพิพาท 
การรังวัดจัดท าแผนที่ การจัดท าทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาคุ้มครอง
ปูองกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553 ข้อ 13 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)          
รวม  133,000  บาท 

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 33,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการภายในและนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร  พนักงาน และลูกจ้าง เช่น 

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล       
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 
 

 

 



 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสวย น้ําใส ไม้งาม    ตั้งไว้     100,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางถนนสายเชียงใหม่-ลําพูน สี่แยกยางเนิ้ง ถนนสาย      
ยางเนิ้ ง-ขัวมุง  และประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ  ภายในเขตเทศบาล ฯลฯ ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 111 ข้อ 2 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400)     จ านวน  150,000 บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน   เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   เช่น ยานพาหนะ 
เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องปรับอากาศ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอ่ืนๆ ค่าปรับปรุง ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง  
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

ค่าวัสดุ  (533000)       รวม     630,000 บาท 
 

 วัสดุส านักงาน  (330100)           จ านวน      35,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เช่น ค่าปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ 
เครื่องคํานวณเลข ตรายาง ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง  ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (330200)                จ านวน    150,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟูา เช่น หลอดไฟ สายไฟฟูา สวิทต์ไฟฟูา คัทเอ๊าท์ไฟฟูา หม้อแปลง
ไฟฟูา เทปพันสายไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง  ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 103 ข้อ 72 
 

 วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)          จ านวน       5,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 วัสดุก่อสร้าง  (330600)           จ านวน   150,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง เช่น สี ปูนชีเมนต์ ทราย หิน หินคลุก เหล็กเส้น  ตะปู       
ท่อน้ํา จอบ  เสียม  บุ้งกี๋ เทปวัดระยะ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการเทศบาล หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองช่าง  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 103     
ข้อ 70 
 



 
 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330900)          จ านวน     30,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่อ่ืน ที่ใช้กับ รถยนต์  รถบรรทุก ฯลฯ เช่น ยางนอก ยางใน 
แบตเตอรี่ น้ํามัน เบรค หัวเทียน แม่แรง ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง  
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)                จ านวน     120,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน ฯลฯ เพ่ือใช้สําหรับใช้

ในกิจการเทศบาล ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก       
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่
ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 
 

 วัสดุการเกษตร (331000)           จ านวน     15,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีปูองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย อาหาร
เลี้ยงปลา ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการเทศบาล  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)          จ านวน     25,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นปูายโฆษณา ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง        
หรือภาพ ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

 วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)           จ านวน     50,000   บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น กระดาษต่อเนื่อง แปูนพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟแวร์ หมึกพิมพ์ เมนบอร์ด ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 
 

 วัสดุอื่นๆ  (331700)                  จ านวน    50,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ อาทิเช่น ปูายซอย ปูายบอกทาง ผ้าสีสําหรับจัดตกแต่งสถานที่  
ผ้าสําหรับเขียนปูายประชาสัมพันธ์  หรือวัสดุอ่ืน ๆ   ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุ ในประเภทต่างๆ  เพ่ือใช้ใน
กิจการของเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 104 ข้อ 73 

 
 
 
 
 
 



 
 

ค่าสาธารณูปโภค  (534000)              รวม      72,000  บาท 
 

 ค่าไฟฟ้า  (340100)          จ านวน       72,000   บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือใช้สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล  หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 

งบลงทุน (540000)        รวม     245,000  บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์  (541000)       รวม     145,000  บาท 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)    จ านวน  145,000 บาท
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของเทศบาล เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)   
หน้า 124 ข้อ 6 

 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  (510100)   จ านวน 100,000   บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  ซ่อมแซมอาคารสํานักงาน และซ่อมแซมถนน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)     
หน้า 124 ข้อ 6 

 

งบรายจ่ายอื่น (550000)       รวม     15,000  บาท 
 

รายจ่ายอ่ืน  (551000)       รวม     15,000  บาท 
 

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

 

ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา      ตั้งไว้     15,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา และตรวจสอบคุณภาพน้ําบาดาลสําหรับประปา

หมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 6 

 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
งานไฟฟ้าถนน  (00242)            รวม 5,172,000  บาท 
 

งบลงทุน  (540000)                   รวม 5,172,000  บาท 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (542000)           รวม  5,172,000  บาท 
 

 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)           รวม  5,172,000  บาท 
 

ถนน 
 

• ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายนิรันดร์ ปันถลา   หมู่ที่ 1 ตําบลยางเนิ้ง  ตั้งไว้  123,000  บาท 
เพ่ือก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 

220 ตร.ม.  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 87 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

• ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยบ้านนายพรชัย สุต๋า       
ถึงลําเหมืองสาธารณะหน้าบ้านนายบุญรัตน์ อินทะวัง  หมู่ที่ 2 ตําบลยางเนิ้ง     ตั้งไว้  734,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 261 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 1,044  ตร.ม. และวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด  0.80 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 
4  บ่อ ความยาวรวม 34 เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 4 สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

• ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่บ้านสุขสันต์   หมู่ที่ 4  ตําบลยางเนิ้ง     ตั้งไว้   326,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่

ไม่น้อยกว่า 580  ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ.2561-2564) หน้า 89 ข้อ 11 สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

• ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่มเย็น – ถนนเชียงใหม-่ลําปาง  หมู่ที่ 7 ตําบลยางเนิ้ง 
                                                                            ตั้งไว้  794,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.50 เมตร ยาว 373 เมตร หนา 0.05 

เมตร และกว้าง 3.30 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,711.40 ตร.ม. ปรากฏใน
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 
สี่ปี ของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ.2561-2564) หน้า 90  ข้อ 16  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 



 
 

• ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหน้าบ้านนายประสิทธิ์ บุญมา  หมู่ที่ 1 ตําบลสารภี    ตั้งไว้  51,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.80 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย

กว่า 89.60 ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ปรากฏ
ในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 18 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

วางท่อ,รางระบายน้ํา  
 

• ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. กลางซอยเทศบาล 3 ถึงหน้าบ้านนายบุญเลิศ  
ถาผ่อง   หมู่ที่ 1  ตําบลยางเนิ้ง         ตั้งไว้  698,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด  0.40 เมตร ยาว 220 เมตร พร้อมบ่อพัก        
ค.ส.ล. จํานวน 25 บ่อ ความยาวรวม 245 เมตร และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 45 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 91 ข้อ 21 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

• ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณะหน้าบ้านนางพา เขียวแสง    
ถึงหน้าบ้านนางสาวพัชรินทร์ สุรินทร์ธรรม   หมู่ที่ 4 ตําบลยางเนิ้ง      ตั้งไว้  415,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด  1.00 เมตร ยาว 65 เมตร พร้อมบ่อพัก  
ค.ส.ล. จํานวน 4 บ่อ ความยาวรวม 69 เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 94 ข้อ 32  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัด
เชียงใหม่ 

 

• ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยหน้าบ้านนายจํารูญ หนูคง ถึงลําเหมืองสาธารณะหมู่ที่  4          
ตําบลยางเนิ้ง                     ตั้งไว้  262,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร  
ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 93 ข้อ 31 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

• ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณะหน้าร้านแฝดประดับยนต์ 
หมู่ที่ 5 ตําบลยางเนิ้ง         ตั้งไว้   824,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.ขนาด 1.20x1.20x1.00 เมตร ยาว 54 เมตร พร้อมบ่อพัก  
ค.ส.ล. จํานวน 6 บ่อ ความยาวรวม 60 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน่วยงาน       
ที่รับผิดชอบ กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 94 ข้อ 34 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัด
เชียงใหม่ 

 
 



 
 

• ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณะหลังบ้านนายธีรพันธ์ สมย้อย 
หมู่ที่ 6  ตําบลยางเนิ้ง                      ตั้งไว้ 732,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด  0.80 เมตร ยาว 137 เมตร พร้อมบ่อพัก       
ค.ส.ล. จํานวน 15 บ่อ ความยาวรวม 152 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  กองช่าง  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 94     
ข้อ 35 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  
ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

• ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยหน้าบ้านนายสมเพชร มโนรินทร์ – ลําเหมืองสาธารณะ 
หมู่ที่ 1 ตําบลสารภี                    ตั้งไว้  123,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 58 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 95 ข้อ 40 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์           
การเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
 

• ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนด้วยหินคลุก  หมู่ที่  8  ตําบลสารภี   ตั้งไว้  90,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนด้วยหินคลุก ถนนเลียบลําน้ําแม่สะลาบ ขนาดกว้างเฉลี่ย 

1.50 เมตร  ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 99 ข้อ 55 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์           การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย 
และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม ่
 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (00244)       รวม  5,700,000   บาท 
 

งบด าเนินงาน  (530000)          รวม  5,700,000   บาท 
 

ค่าใช้สอย  (532000)           รวม    5,700,000   บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)        รวม    5,700,000   บาท 
 

ค่าจ้างเอกชนกําจัดขยะ           ตั้งไว้    5,700,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะและกําจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  โดยการ

จัดเก็บ ขน ฝังกลบ ทําลายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  โดยจ้างเป็นรายเดือน  หรือจ้างเหมาต่อหน่วยหรือต่อตัน  
หรือต่อเที่ยวหรือจ้างเหมาเป็นครั้ง ๆ ไป  ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบล
ยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 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 
 

ค่าจ้างเหมาลอกลําเหมือง กําจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล     ตั้งไว้  150,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลอกลําเหมืองสาธารณะ กําจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล  ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 104 ข้อ 75  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริม
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)          
รวม  20,000  บาท 

 

ค่าใช้จ่ายในโครงการขุดล้างท่อระบายน้ํา     ตั้งไว้  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  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 104 ข้อ 76
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์          
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 
 
งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน  (00252)      รวม  2,625,000   บาท 
 

งบด าเนินงาน  (530000)          รวม  2,585,000   บาท 
 

ค่าใช้สอย  (532000)           รวม    2,585,000   บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)           
     รวม   2,585,000   บาท 

 

ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดนัดชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง  “ถนนคนเดินยางเนิ้ง”  ตั้งไว้ 380,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งตลาดนัดชุมชน เกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตร 

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยางเนิ้ง กิจกรรมเพ่ือให้กลุ่มแม่บ้าน      
กลุ่มเกษตร กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสนําสินค้าของตนเองมาจัดจําหน่ าย ส่งเสริม
ช่องทางการจําหน่ายและการตลาดสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของประชาชนในชุมชน  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง           
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 115 ข้อ 6 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน 
การค้า การลงทุน สู่สากล ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี เทศบาลสัญจรเผยแพร่ประชาธิปไตย       ตั้งไว้ 20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย  และให้บริการด้าน

สวัสดิการสังคม ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน  ในรูปแบบเทศบาลเคลื่อนที่ จัดให้มีการเสวนา 
ปรึกษาหารือและตอบข้อซักถามในการดําเนินการของเทศบาลทุกคําถามทุกคําตอบ สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหา 
ในชุมชนให้ดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน และตรงตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล     
ตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 120 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคมตําบล เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   
     ตั้งไว้ 50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําเวทีประชาคมตําบล ให้การสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และ
แผนพัฒนาต่าง ๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล      
สี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 120 ข้อ 2 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 



 
 

ค่าใช้จ่ายในโครงการเขียวสด ลดมลพิษ ชีวิตสดใส    ตั้งไว้ 1,092,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเขียวสดสะอาดลดมลพิษ ชีวิตสดใส จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด

ในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ฯลฯ โดยจ้างเป็นรายเดือน เพ่ือเป็นการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของถนน ซอย ที่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและในเขตเทศบาลตําบล
ยางเนิ้ง ตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดในหมู่บ้าน ฯลฯ และตามนโยบายของรัฐบาล หรือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หน่วยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 116 ข้อ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ค่าใช้จ่ายในโครงการหน้าบ้าน น่ามอง ชุมชนน่าอยู่    ตั้งไว้ 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการหน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ และตามนโยบายของ

รัฐบาล มีการจัดกิจกรรมประกวดน่าบ้านน่ามอง ทุกชุมชนในเขตเทศบาล ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก าหนด โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ และประสานคณะกรรมการหมู่บ้าน
เพ่ือคัดเลือกซอย ถนน บ้านในชุมชนเข้าร่วมประกวด เป็นการสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่ต าบลยางเนิ้ง ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบและพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืนต่อไป       
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าเงินสนับสนุนโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวด เงินรางวัล ป้ายรางวัล ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน้า 114 ข้อ 4 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดย
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม   ตั้งไว้  150,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกัน

โรคพิษสุนัขบ้า เช่น อบรมให้ความรู้อาสาสมัครปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า สํารวจประชากรสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้าและยาคุมกําเนิด ทําหมันสัตว์ เพื่อควบคุมจํานวนประชากรสุนัขและแมว ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวได้รับวัคซีนอย่างต่อเนื่อง  และยังมีกิจกรรมอ่ืนๆตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ
แบบองค์รวม โดยจัดให้มีกิจกรรมภายในโครงการดังนี้เช่น กิจกรรมรณรงค์ ปูองกัน ควบคุมโรคต่าง ๆ ที่เกิดจาก
คนและสัตว์ รวมถึงโรคท่ีติดต่อและโรคที่ไม่ติดต่อ , กิจกรรมส่งเสริมทางด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น ออกกําลังกาย , 
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ,จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์,ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก หญิงหลังคลอดและ
ทารก , รณรงค์ปูองกันไข้เลือด ฯลฯ เป็นต้น ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ.2561-2564) หน้า 83 ข้อ 2 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและ
ท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 



 
 

ค่าใช้จ่ายในโครงการขยะแลกไข่และปลุกจิตสํานึกการคัดแยกขยะในครัวเรือน ตั้งไว้ 300,000 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 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หน่วยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 114 ข้อ 2 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ตั้งไว้ 100,000 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  ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 114 ข้อ 3 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย ตั้งไว้ 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  เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้           
ผู้ชื้อ-ผู้ขาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับตลาดสดให้
สะอาด ปลอดภัย ปลอดพิษ ตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ ส่งเสริมให้ประชาชน ผู้บริโภคตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการส่งเสริมสุขภาพให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี โดยการจัดสภาพแวดล้อมในตลาดสดน่าซื้อให้
เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี เป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการประสานงาน การพัฒนายกระดับตลาดสดน่าซื้อ
ตามวิถีไทย และตามความเหมาะสมของท้องถิ่น ตลอดจนให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านความ
ปลอดภัยในอาหารและสุขาภิบาลอาหารอย่างถูกต้อง ค่าใช้จ่ายเพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่ าง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสารปนเปื้อน ฯลฯ และตามนโยบายของรัฐบาลหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 82 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การจัดการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการวาระยามเช้า     ตั้งไว้ 60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการประชุมเพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน (วาระยามเช้า) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 121 ข้อ 3  สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  
ตั้งไว้ 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 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 121 ข้อ 4 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและ
ความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ของกลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพเทศบาล         
ตําบลยางเนิ้ง         ตั้งไว้ 300,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรม/ศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์         
ของ  กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เช่น กิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ให้สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการฝึกอบรมสร้างอาชีพ ทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มฯ ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง         
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 65 ข้อ 1  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน 
การค้า การลงทุน สู่สากล ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการคัดเลือกคนดีศรียางเนิ้งด้านคุณธรรม จริยธรรม  ตั้งไว้   3,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมโครงการคัดเลือกคนดีศรียางเนิ้งด้านคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมการจัดประกวดคนดีศรียางเนิ้ง ด้านคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ยกย่องเชิดชู
บุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีงามและเป็นที่ประจักษ์ ในหมู่บ้าน ให้มีขวัญ         
และก าลังใจ ที่จะท าประพฤติปฏิบัติชอบเพื่อประโยชน์สุขของคนในชุมชน ในหมู่บ้านของตนเอง โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2542 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง              
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 76 ข้อ 8  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและ
ความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ต้นยางนา ถนนสายเชียงใหม่-ลําพูน  ตั้งไว้  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ต้นยางนา เช่น การปลูกดอกเอ้ือง (กล้วยไม้)  

สายพันธุ์ต่างๆ เพ่ิมเติมบนต้นยางนา ภายในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 112 ข้อ 5 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 
งบเงินอุดหนุน  (560000)           รวม   40,000   บาท 
 

เงินอุดหนุน (561000)             รวม   40,000     บาท 
 

 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)   รวม    40,000  บาท 
 

อุดหนุนหน่วยอบรมประชาชนตําบลยางเนิ้ง     ตั้งไว้    40,000   บาท         
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และประชาสัมพันธ์การดําเนินการทางคุณธรรมจริยธรรมให้แก่

ประชาชน  หรือโครงการฝึกอบรมของหน่วยอบรมประชาชนตําบลยางเนิ้ง ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบกองการศึกษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 130 ข้อ 2  สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่  
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

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 

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   ตั้งไว้    70,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน ฯลฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏ
ในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 74 ข้อ 1  สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่  

 

งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)      รวม 760,000  บาท 
 

งบด าเนินงาน  (530000)       รวม 760,000  บาท 
 

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

รวม   690,000  บาท 
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขัน และเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติดอําเภอสารภี 

          ตั้งไว้  300,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอําเภอสารภี ฯลฯ 

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 74 ข้อ 3 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ   ตั้งไว้  350,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท.หรือ การจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน 

เยาวชน หรือ ประชาชน ฯลฯ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน     
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
หน่วยงานที่ รับผิ ดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ ปี   เทศบาลตําบลยางเนิ้ ง                  
(พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 74 ข้อ 3 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ          
คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชน     ตั้งไว้  40,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การฝึกอบรมของเด็กและเยาวชนตําบลยางเนิ้ง ฯลฯ         

ปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาล         
ตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 74 ข้อ 2 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)           จ านวน   10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ         

เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ฯลฯ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 124 
ข้อ 6 
 

ค่าวัสดุ  (533000)       รวม    60,000  บาท 
 

 วัสดุกีฬา  (331300)       จ านวน 60,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ให้หมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 75  
ข้อ 4 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัด
เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)            รวม  743,500 บาท 
 

งบด าเนินงาน  (530000)       รวม  570,000 บาท 
 

ค่าใช้สอย  (532000)       รวม    570,000  บาท 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)                
รวม 570,000 บาท 

 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย    ตั้งไว้   20,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม  ปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 126 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  ตั้งไว้    50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 75 ข้อ 6 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทง  ตั้งไว้ 200,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณียี่เป็ง  หรืองาน

ประเพณีลอยกระทง ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.2560-2562) 75 ข้อ 5
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัด
เชียงใหม่ 
 

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ตั้งไว้  300,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรืองาน

ประเพณีสงกรานต์ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 75 
ข้อ 5 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของจังหวัด
เชียงใหม่ 

 
 



 
 
งบเงินอุดหนุน  (560000)       รวม 173,500  บาท 

 

เงินอุดหนุน (561000)       รวม   173,500   บาท 
 

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)     รวม    63,500   บาท 
 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสารภี     ตั้งไว้      20,000   บาท   
เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หน่วยงานที่รับผิดชอบ        
สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง    (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 131 ข้อ 1   
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก   
ธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสารภี     ตั้งไว้  35,000  บาท                              
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกิจกรรมโครงการจัดขบวนแห่รถบุปผชาติ ของอําเภอสารภี ตามโครงการ

จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ประจําปี 2561 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 131 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสารภี     ตั้งไว้    8,500  บาท                              
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกิจกรรม ตามโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจําปี

งบประมาณ 2561 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง           
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 131 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 เงินอุดหนุนเอกชน   (610300)     รวม   110,000  บาท 
 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอสารภี      ตั้งไว้     10,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกิจกรรมฟังเทศน์ในฤดูกาลเข้าพรรษาของวัดต่าง ๆ ฯลฯ ตามโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของอําเภอสารภี ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 131 ข้อ 2  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลยางเนิ้ง     ตั้งไว้    100,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศีลธรรม กิจกรรมประเพณีวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมเข้าพรรษา

หล่อเทียน แห่เทียนพรรษา ประเพณียี่เป็ง ประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมเข้าร่วมฟังเทศน์
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ ของสภาวัฒนธรรมตําบลยางเนิ้ง ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน้า 131 ข้อ 2 สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  ของจังหวัด
เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 

 

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน    ตั้งไว้  150,000  บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการดําเนินงานขับเคลื่อน
ท้องถิ่น ตามแนวพระราชดําริหรือตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างยั่งยืน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ   
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 68 ข้อ 6 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลยางเนิ้ง         ตั้ ง ไ ว้   20,000  บ า ท
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลยางเนิ้ง ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ   
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 
สี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 67 ข้อ 4  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากลของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
               ตั้งไว้  40,000  บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทางด้านกายภาพ 
ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่ น  ฯลฯ  ปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559        
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานัก
ปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 67 ข้อ 3 สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 



 
 
 
 
 


