
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม ่

งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   98,000,000  บาท 
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนนุทั่วไป  แยกเป็น 

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

 
งานงบกลาง  (00411)        รวม  23,338,989   บาท 
 

งบกลาง      (110000)        รวม  23,338,989   บาท 
 

 ค่าช าระหนี้เงินต้น (110100)        รวม        909,234    บาท 
 

คําชําระหนี้ (กสท.)        ตั้งไว๎    909,234    บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําชําระหนี้เงินกู๎ให๎แกํ กสท. สําหรับดําเนินโครงการตํางๆ รวม 6 โครงการ ซึ่งได๎รับอนุมัติ

เงินกู ๎เป็นไปตามหนังสือ สํานักงานเงินทุนสํงเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 0808.4/2895 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558   
ชําระงวดที่ 3 จํานวนเงิน 909,234 บาท  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 
 

 ค่าช าระดอกเบี้ย (110200)        รวม         242,780  บาท 

 

คําชําระดอกเบี้ย (กสท.)       ตั้งไว๎   242,780    บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินก๎ู ให๎แกํ กสท. สําหรับดําเนินโครงการตํางๆ รวม 6 โครงการ ซึ่งได๎รับ

อนุมัติเงินกู๎ เป็นไปตามหนังสือสํานักงานเงินทุนสํงเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 0808.4/2895 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 
2558  สําหรับชําระดอกเบี้ย งวดที่ 3 จํานวน 242,780 บาท หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300)   จ านวน        454,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสํวนของนายจ๎าง ในอัตราร๎อยละ 5 หนํวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (110700)     จ านวน       16,185,600   บาท  
 

เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ในเขตเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเกณฑ๑
การจําย เงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2552 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น      
ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 77 ข๎อ 2 

 

 เบี้ยยังชีพผูพ้ิการ  (110800)     จ านวน        3,024,000   บาท  
 

เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยยังชีพความพิการ ในเขตเทศบาล  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจํายเงิน        
เบี้ยความพิการให๎คนพิการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2553, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย        
การจํายเงินเบี้ยความพิการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย        
ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 77 ข๎อ 2 

 

 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (110900)    จ านวน        174,000   บาท  
 

เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยยังชีผู๎ปุวยเอดส๑ ในเขตเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจําย       
เงินสงเคราะห๑เพ่ือการยังชีพขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 77 ข๎อ 2 

 
 ส ารองจ่าย  (111000)      จ านวน        400,000   บาท  

 

เพ่ือจํายในกรณีไมํสามารถคาดการณ๑ในลํวงหน๎า  หรือตามหนังสือสั่งการนโยบายจังหวัด               
อําเภอหรือตามความจําเป็นเหมาะสม หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 
 

 รายจ่ายตามข้อผูกพัน  (111100)         รวม         590,475  บาท 

 

คําบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทยตามข๎อบังคับสมาคม ส.ท.ท. ตั้งไว๎    90,475   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงสันนิบาตเทศบาล   ในอัตราร๎อยละ 0.00167 ของประมาณการรายรับไมํรวม      

เงินอุดหนุน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยรายจํายขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเกี่ยวกับคํา
บํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบล         
ยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
 
 
 
 
 



 
 

คําใช๎จํายในการจัดการจราจร โดยพิจารณาจํายจากเงินคําปรับตามกฎหมายจราจรทางบก  
ตั้งไว๎    50,000 บาท 

ได๎มาจากผู๎กระทําความผิด พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 สําหรับเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินการตํางๆ 
เกี่ยวกับการจราจร หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   ตั้งไว๎  400,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  และเป็นการสร๎าง

หลักประกันสุขภาพให๎กับประชาชนในพื้นท่ีในด๎านการสร๎างเสริมสุขภาพการปูองกันโรค และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ที่จําเป็นตํอสุขภาพและการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 77 ข๎อ 1 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑ด๎านการสํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและ
ท๎องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน      ตั้งไว๎   50,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลยางเนิ้ง การสนับสนุนการดําเนินงาน  ซึ่งเป็นภารกิจ

ขององค๑กรปกครองสํวนถิ่น เพื่อสร๎างนิสัยการออม การเสียสละ ความเอ้ืออาทร และการชํวยเหลือสังคมในชุมชน
และผลประโยชน๑ของสมาชิกตั้งแตํเกิดจนเสียชีวิต โดยยึดหลักความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนา โดยประชาชนออม 1 
สํวน อปท. สมทบ 1 สํวน และรัฐบาล 1 สํวน โดยให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพิจารณาสมทบได๎ ตามฐานะการ
คลัง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และ
หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ๑ 2561 หนํวยงานที่
รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 69    
ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑ด๎านการสํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยง
ชุมชนและท๎องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (120100)    จ านวน  1,100,000     บาท 

  

เพ่ือจํายเป็นคําสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ในอัตราร๎อยละ 2 ของประมาณ
การรายรับไมํรวมเงินอุดหนุน เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 7)     
พ.ศ.2548 และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2500   หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบล      
ยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

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

 

เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยคําครองชีพผู๎รับบํานาญของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ช.ค.บ.) ประจําปีงบประมาณ  
2562 จํานวน 4 อัตรา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินชํวยเหลือคําครองชีพผู๎รับบํานาญของ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินชํวยเหลือคําครองชีพ
ผู๎รับบํานาญของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่  16) พ.ศ. 2558 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง              
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
 

 เงินบ าเหน็จลูกจ้าง (120900)           จ านวน   171,600   บาท 
 

เ พ่ือจํ าย เป็นคํ าบํ า เหน็ จราย เดือนลูกจ๎ า ง  นายพันธ๑ศั กดิ์  ว งศ๑ วัฒนะ  เป็น ไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยบําเหน็จลูกจ๎างของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) 
หน๎า 124 ข๎อ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)   
 

งานบริหารทั่วไป  (00111)      รวม 16,089,350   บาท 
 

งบบุคลากร   (200000)      รวม 12,002,800   บาท 
 

 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (210000)    รวม    3,072,000    บาท 
 

เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี    ตั้งไว๎  756,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีเดือนละ 30,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา 

อัตราละ 16,500 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทน และประโยชน๑
ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่รับผิดชอบ  สํานักปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

เงินคําตอบแทนประจําตําแหนํงนายก/รองนายกเทศมนตรี   ตั้งไว๎  240,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนประจําตําแหนํง  และเงินคําตอบแทนพิเศษ  แกํนายกเทศมนตรี เดือนละ 

8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 6,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทน และประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)   
หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

เงินคําตอบแทนพิเศษนายก / รองนายกเทศมนตรี    ตั้งไว๎ 240,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษ  แกํนายกเทศมนตรี เดือนละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี 

จํานวน 2  อัตรา ๆ ละ 6,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทน            
และประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 

  

 
 
 

 
 



 
 
 

เงินคําตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   ตั้งไว๎    216,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษ  แกํเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,500 บาท / ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี เดือนละ 7,500 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทน         
และประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

เงินคําตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง    ตั้งไว๎ 1,620,000 บาท     
เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนประธานสภา เดือนละ 16,500 บาท รองประธานสภา เดือนละ 13,500 บาท  

และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เดือนละ 10,500 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
เงินเดือน เงินคําตอบแทน และประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
และการจํายคําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 26  มิถุนายน พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่
รับผิดชอบ  สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 
ข๎อ 6 

 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (220000)        รวม    8,930,800   บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว๎ 4,952,200 บาท     
เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและคําปรับปรุงเงินเดือนประจําปีพร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให๎แกํพนักงาน

เทศบาลของสํานักปลัดฯ   จํานวน 13 อัตรา  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล       
สี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

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

พนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ของสํานักปลัดฯ  จํานวน 2 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และหนังสือจังหวัดเชียงใหมํ ดํวนที่สุด            
ที่ ชม 0023.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

เงินประจําตําแหนํง         ตั้งไว๎   187,200 บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินประจําตําแหนํงของปลัดเทศบาล หัวหน๎าสํานักปลัดฯ หัวหน๎าฝุายอํานวยการ           

และหัวหน๎าฝุายปกครอง จํานวน 4 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่                   
มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และหนังสือจังหวัดเชียงใหมํ  ดํวนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 15055        
ลงวันที่  19 เมษายน 2559 หนํวยงานที่ รับผิ ดชอบ สํ านักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ ปี             
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
 

 



 
 

 

 
คําจ๎างพนักงานจ๎าง       ตั้งไว๎ 3,398,700 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน  คําตอบแทนพิเศษ  ให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป       

ของสํานักปลัด  จํานวน 25  อัตรา หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี        
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง      ตั้งไว๎    241,500 บาท   
เพ่ือจํายเป็นเงินที่จํายเพ่ิมพนักงานจ๎างของสํานักปลัด จํานวน 20 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริม

การปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และหนังสือจังหวัดเชียงใหมํ ที่ ชม 
0023.2/ว32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล        
สี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

งบด าเนินงาน  (300000)         รวม   3,558,400  บาท 

 

ค่าตอบแทน  (310000)            รวม        472,600    บาท 
 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100)          
รวม  220,000  บาท 

 

คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑ตํอองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตั้งไว๎     20,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาชํวยปฏิบัติราชการและอปพร. ของเทศบาล เป็นไปตามที่

กฎหมายและระเบียบหนังสือสั่งการกําหนด หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

เงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ     ตั้งไว๎   200,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎างเป็นกรณีพิเศษ          

(เงินรางวัลประจําปี) ที่ผํานเกณฑ๑การประเมินและมีสิทธิได๎รับเงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ          
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการกําหนดเงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจํายที่องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นอาจจํายได๎ พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล 
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 
 

 ค่าเบี้ยประชุม  (310200)      จ านวน   11,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ให๎แกํ คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
แตํงตั้งขึ้นและเป็นผู๎มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน            
เงินคําตอบแทน และประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจําย
คําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 26  มิถุนายน พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ  
สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
 



 
 
 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)    จ านวน   5,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ๎างตามภารกิจ
และพนักงานจ๎างทั่วไปของสํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได๎ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิก
จํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559  หนํวยงาน               
ที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124    
ข๎อ 6 

 

 ค่าเช่าบ้าน  (310400)             จ านวน  192,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านหรือคําเชําซื้อบ๎านให๎แกํพนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ในสํานักปลัด            
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก๎ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124  ข๎อ 6 

 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)           จ านวน  44,600  บาท 

 

เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ในสํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรได๎  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  หนํวยงาน         
ที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 
ข๎อ 6 

 

ค่าใช้สอย  (320000)                 รวม     1,667,300  บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)          รวม       119,000   บาท 
 

คําโฆษณาและเผยแพรํ       ตั้งไว๎     5,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างบุคคลภายนอกเผยแพรํกิจกรรมของเทศบาล เชํน ประชาสัมพันธ๑เสียงตามสาย 

โฆษณาทางหนังสือพิมพ๑ และวิทยุ ฯลฯ  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)   หน๎า 124 ข๎อ 6 
 

คําจ๎างเหมาบริการ       ตั้งไว๎   50,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ๑การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  
หน๎า 124 ข๎อ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําเชําทรัพย๑สิน        ตั้งไว๎  40,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําเชําทรัพย๑สินที่เทศบาลตําบลยางเนิ้ง เชําในกิจการตามอํานาจหน๎าที่เพ่ือบริการประชาชน  

หรือการเชําในกรณีอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องรวมทั้งการเชําวัสดุ   ครุภัณฑ๑ที่จําเป็นตํอการดําเนินงาน เชํน เครื่องถําย            
เอกสาร  ฯลฯ   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2560 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง        
(พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

คําจ๎างเหมาบุคคลเปิด-ปิด เครื่องสํงสัญญาณ    ตั้งไว๎   24,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบุคคล ทําหน๎าที่เปิด-ปิดเครื่องสํงสัญญาณ ซึ่งได๎ติดตั้งไว๎ ณ วัดพระนอนปุาเก็ดถี่ 

โดยดําเนินการจัดรายการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  เป็นการเพ่ิมชํองทางเผยแพรํขําวสารอีกชํองทาง
หนึ่ ง  เ พ่ือดํ า เนินการถํ ายทอดการประชาสัม พันธ๑ งานของ เทศบาลไปยั งสถานี วิทยุ กระจายเสี ย ง                    
คลื่นพระพุทธศาสนาสารภี FM 98.25 MHz ทุกวันราชการ ตั้งแตํเวลา 07.30 – 08.30 น. วันละ 1 ชั่วโมง เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ๑การ
เบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  (320200)          รวม    127,000    บาท 
 

คํารับรองในการต๎อนรับบุคคล      ตั้งไว๎     67,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เชํน  คําอาหาร  คําเครื่องดื่ม  คําของขวัญ  

คําพิมพ๑เอกสาร  คําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคําบริการ  ซึ่งจําเป็นต๎องจํายที่เกี่ยวกับการรับรอง
เพ่ือเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  
และเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง  ซึ่งรํวมต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 
0808.4 / ว 2381  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจํายเงินคํารับรองหรือ
คําเลี้ยงรับรองขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 
สี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

คําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่น     ตั้งไว๎    10,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได๎รับ

แตํงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวํางองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นกับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ            
เอกชน ฯลฯ เชํน คําอาหาร คําเครื่องดื่ม เครื่องใช๎ในการเลี้ยงรับรอง และคําบริการอ่ืน ๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381   ลงวันที่  28   กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและ  
การเบิกจํายเงินคํารับรองหรือคําเลี้ยงรับรองขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
 
 



 
 

 

คําใช๎จํายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตําง ๆ    ตั้งไว๎    50,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธีและวันสําคัญตําง ๆ เชํน  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

วันปิยมหาราช ฯลฯ  โดยจํายเป็นคําจัดซุ๎มเฉลิมพระเกียรติ  คําเตรียมและตกแตํงสถานที่  คําจัดซื้อผ๎าแพรผ๎าริ้ว  
ธงชาติ  ปูายสัญลักษณ๑  ดอกไม๎ธูปเทียน  คําพานพํุมถวายสักการะ  พวงมาลา  คําดอกไม๎  กระเช๎าดอกไม๎          
คําวัสดุอุปกรณ๑  คําอาหาร   คําอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม   คําวงดุริยางค๑ และคําใช๎จํายอ่ืนที่จําเป็น ฯลฯ    
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการ
สํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 8 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (320300)  
รวม    1,194,500    บาท 

 

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

ชํวยปฏิบัติงานหรือบริจาคทรัพย๑สินชํวยเหลือกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว๎ 250,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล     

และพนักงานจ๎าง โดยจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน       
คําผํานทางดํวนพิเศษ  คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน  คําลงทะเบียนตํางๆ   และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น        
พ.ศ. 2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาล ตั้งไว๎  190,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานของเทศบาล            

ตําบลยางเนิ้ง โดยจํายเป็นคําตอบแทน คําสมนาคุณวิทยากร คํารับรอง คํากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ๑   
คําพิมพ๑เอกสาร  คําวัสดุ  อุปกรณ๑  คําปูาย  คําดอกไม๎  กระเช๎าดอกไม๎  คําตกแตํงสถานที่  คําพาหนะ คําเชําที่
พัก  คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําของสมนาคุณ และคําใช๎จํายอ่ืนที่จําเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  
หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) 
หน๎า 124 ข๎อ 7  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให๎บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 
 



 
 

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล     ตั้งไว๎ 20,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

โดยจํายเป็น คําวัสดุอุปกรณ๑  คําปูาย  คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม และคําใช๎จํายอ่ืนที่จําเป็น ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง          
(ฉบับที่ 1) (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 20 ข๎อ 2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให๎บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม      ตั้งไว๎ 10,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง โดยจําย

เป็น คําวัสดุอุปกรณ๑  คําปูายไวนิล  คําใช๎และการตกแตํงสถานที่  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม และคําใช๎จํายอ่ืนที่
จําเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ. 2561 -2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 19 ข๎อ 1  สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให๎บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัด
เชียงใหมํ 

 

โครงการสมุดความดีพนักงานจ๎าง      ตั้งไว๎ 5,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการสมุดความดีพนักงานจ๎างของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง โดยจําย

เป็น คําวัสดุอุปกรณ๑  คําจัดทําเอกสาร และคําใช๎จํายอ่ืนที่จําเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่
รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ. 2561 -2564) 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 20 ข๎อ 3  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การให๎บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

โครงการพัฒนาและให๎บริการข๎อมูลสารสนเทศ    ตั้งไว๎  313,500 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการพัฒนาและให๎บริการข๎อมูลสารสนเทศ เชํน การจัดทําวารสาร 

รายงานประจําปี ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 122 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให๎บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทุกประเภท     ตั้งไว๎   400,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทุกประเภท เชํน คําวัสดุอุปกรณ๑ในการ

ดําเนินการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก๎ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 หน๎าที่ของเทศบาล 
มาตรา 50 (9) หน๎าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให๎เป็นหน๎าที่ของเทศบาล ตามมาตรา 15 แหํงพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น พ.ศ. 2545  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/        
ว3675 เรื่อง การซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินการเลือกตั้งท๎องถิ่น  
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล        
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 117 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให๎บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

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

พิธีศาสนา หรืองานกิจการของเทศบาล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด    เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)   หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400)     จ านวน  226,800  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย๑สิน เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ เชํน ยานพาหนะ  
เครื่องคอมพิวเตอร๑ เครื่องพิมพ๑ดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องปรับอากาศ คําบํารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สินอ่ืนๆ 
ฯลฯ หนํวยงานที่ รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ ง                
(พ.ศ. 2561-2564)   หน๎า 124 ข๎อ 6 
  

ค่าวัสดุ  (330000)              รวม  744,000   บาท 

 

 วัสดุส านักงาน  (330100)          จ านวน    140,000   บาท 

 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สําหรับใช๎ในงานสํานักปลัดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง                
เชํน  กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา ไม๎บรรทัด ยางลบ หนังสือพิมพ๑ น้ําดื่ม ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)   
หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (330200)          จ านวน      30,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ อุปกรณ๑ไฟฟูา เชํน หลอดไฟ สวิทต๑ไฟฟูา คัทเอ๏าท๑ไฟฟูา หม๎อแปลง
ไฟฟูา เทปพันสายไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
 
 
 



 
 

 
 

 วัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)         จ านวน      20,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน แปรง ไม๎กวาด ฯลฯ  เพ่ือใช๎สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล     
หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  
หน๎า 124 ข๎อ 6 
 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)         จ านวน      50,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  เชํน  แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เบรก หัวเทียน แมํแรง ฯลฯ  
เพ่ือใช๎สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 
 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)         จ านวน    400,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันก๏าด  น้ํามันเบนซิน ฯลฯ  เพ่ือใช๎
สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2560 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง             
(พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 
 

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (330900)        จ านวน      20,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑  เพ่ือใช๎สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล  หนํวยงาน                 
ที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 
ข๎อ 6 

 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (331100)         จ านวน      14,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  เชํน  แผํนปูายโฆษณา  ฟิล๑ม  ฟิล๑มสไลด๑  แถบบันทึกเสียง      
หรือภาพ ฯลฯ  เพ่ือใช๎สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

  

 วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)          จ านวน      70,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑  เชํน  กระดาษตํอเนื่อง แปูนพิมพ๑ โปรแกรม คอมพิวเตอร๑ หรือซอฟแวร๑ 
หมึกพิมพ๑ เมนบอร๑ด ฯลฯ เพ่ือใช๎สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค่าสาธารณูปโภค  (340000)              รวม  674,500  บาท 
 

 ค่าไฟฟ้า  (340100)          จ านวน     500,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคํากระแสไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือใช๎สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 ค่าน้ าประปา  (340200)         จ านวน     42,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําน้ําประปา ฯลฯ เพ่ือใช๎สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 ค่าโทรศัพท์  (340300)          จ านวน        65,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําโทรศัพท๑สํานักงาน  และโทรศัพท๑เคลื่อนที่และหมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่ง
บริการดังกลําวและคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจากการใช๎บริการ  เชํน  คําเชําเครื่อง  คําเชําหมายเลขโทรศัพท๑  คําบํารุง      
รักษาสาย ฯลฯ  สําหรับใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 ค่าไปรษณีย์  (340400)           จ านวน     45,000  บาท 
 

เพ่ือเป็นคําดวงตราไปรษณียากร คําลงทะเบียนและบริการที่เกี่ยวข๎องในกิจการของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  
หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  
หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  (340500)           รวม    22,500   บาท 
 

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

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเทอร๑เน็ต  ( INTERNET) ตั้งไว๎ 15,500 บาท โดยจํายเป็น    
คําเชําสัญญาณอินเตอร๑เน็ทความเร็วสูง (ADSL)  

หนํวยงานที่ รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ ง                  
(พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
งบลงทุน (400000)           รวม       488,150 บาท 
 

ค่าครุภัณฑ ์(410000)                                                                  รวม        488,150    บาท 
 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)                                            รวม         16,150    บาท 
 

ตู๎บานเลื่อนกระจก             จํานวน  7,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ต๎ู เป็นครุภัณฑ๑นอกบัญชี เนื่องจาก

มิได๎กําหนดไว๎โดยจัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น โดยมีความจําเป็นต๎องใช๎ในกิจการเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ  
สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 ) (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
หน๎า 28 ข๎อ 1 (1) 

   

โต๏ะทํางาน              จํานวน  6,500 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะทํางาน ระดับ 7-9 ขนาดความยาว 150 ซม. ลึก 80 ซม. สูง 75 ซม.          

ทําด๎วยไม๎อัดสัก ขาเหล็ก จํานวน 1 ตัว เป็นครุภัณฑ๑นอกบัญชี เนื่องจากมิได๎กําหนดไว๎โดยจัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น 
โดยมีความจําเป็นต๎องใช๎ในกิจการเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 ) (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 28 ข๎อ 1 (2) 

   

เก๎าอ้ีสํานักงาน              จํานวน  2,650 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอ้ีสํานักงาน มีล๎อเลื่อน บุหนังเทียม ขาเหล็ก จํานวน 1 ตัว เป็นครุภัณฑ๑

นอกบัญชี เนื่องจากมิได๎กําหนดไว๎โดยจัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น โดยมีความจําเป็นต๎องใช๎ในกิจการเทศบาล 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 ) (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 28 ข๎อ 1 (1)   

 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)                                         รวม        22,000    บาท 
 

เครือ่งคอมพิวเตอร๑ สําหรับงานประมวลผล    จํานวน  22,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไมํน๎อยกวํา         

19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนํวย               

มีหนํวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมํน๎อยกวํา 6 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 3.0 GHz  

2. มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้ 
2.1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนํวยความจําขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB 

หรือ 
2.2 มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูํภายในหนํวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics  

Processing Unit  ที่สามารถใช๎หนํวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB 
หรือ 

2.3 มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช๎หนํวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดมีน๎อยกวํา 2 GB 



 
 

3. มีหนํวยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR4  หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB 
4. มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Drive)  ชนิด SATA  หรือดีกวํา  ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา  1 TB 

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 120 GB จํานวน 1 หนํวย 
5. มี  DVD-RW  หรือดีกวํา  จํานวน 1  หนํวย 
6. มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย  (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา   

จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
7. มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง 
8. มีแปูนพิมพ๑ และเมาส๑ 
9. มีจอภาพแบบ LCD  หรือดีกวํา  มี Contrast  Ratio  ไมํน๎อยกวํา  600 : 1  และมีขนาดไมํน๎อย

กวํา 19  นิ้ว จํานวน  1  หนํวย 
เป็นไปตามเกณฑ๑ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ ประจําปี พ.ศ. 2561  

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  หนํวยงานที่
รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 ) (พ.ศ.2561-2564) เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง หน๎า 29 ข๎อ 1 (8)   

 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)                              รวม      450,000    บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาและซํอมแซมครุภัณฑ๑ของเทศบาล เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  
หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564)  
หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
งบรายจ่ายอื่น (500000)             รวม   40,000   บาท   
 

 รายจ่ายอ่ืน (510000)        รวม     40,000   บาท 
 

 ค่าจ้างเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่ งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง (510100)    จ านวน   40,000   บาท 

 

เ พ่ือจํ าย เป็นคําจ๎ างองค๑กร  หรื อสถาบันที่ เป็นกลาง  เ พ่ือดํ า เนินการสํ ารวจความพึงพอใจ                   
ของผู๎รับบริการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล       
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (00112)      รวม   45,000  บาท 
 

งบด าเนินงาน  (300000)       รวม   45,000  บาท 
 

ค่าใช้สอย  (320000)       รวม     45,000   บาท 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (320300)      
จ านวน 45,000   บาท 

 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจําย แผนการดําเนินงานและรายงาน
ติดตามและประเมินผล        ตั้งไว๎     45,000    บาท  

   

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  โดยจํายเป็นคําอาหาร  
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คําวัสดุอุปกรณ๑ คํากระดาษและเครื่องเขียน       
แบบพิมพ๑ คําจ๎างเหมาบริการเย็บเลํม คําถํายเอกสาร คําปูายประชาสัมพันธ๑ และคําใช๎จํายอ่ืนที่จําเป็น ฯลฯ      
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 123 ข๎อ 4 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให๎บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 
งานบริหารงานคลัง  (00113)         รวม   4,408,500 บาท 
 

งบบุคลากร  (200000)          รวม   3,850,800 บาท 
 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (220000)         รวม     3,850,800  บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว๎ 2,449,600 บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและคําปรับปรุงเงินเดือนประจําปีพร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให๎แกํพนักงาน

เทศบาลกองคลัง จํานวน 7 อัตรา หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน      ตั้งไว๎     83,100  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎แกํนักบริหารงานคลัง ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตาม

หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และหนังสือ
จังหวัดเชียงใหมํ ดํวนที่สุด ที่ ชม 0823.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 



 
 

 
 
 
 

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

ระดับต๎น จํานวน 2 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0809.3/ว652      
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และหนังสือจังหวัดเชียงใหมํ ดํวนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว15055 ลงวันที่ 19 เมษายน   
2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-
2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

คําจ๎างลูกจ๎างประจํา       ตั้งไว๎   488,700  บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างลูกจ๎างประจํา กองคลัง พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 2 อัตรา หนํวยงานที่

รับผิดชอบ กองคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

คําจ๎างพนักงานจ๎าง       ตั้งไว๎       699,000  บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน คําตอบแทนพิเศษ ให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป      

ของกองคลัง จํานวน 5 อัตรา หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล        
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

เงินเพ่ิมตํางๆ ของพนักงานจ๎าง      ตั้งไว๎    27,200  บาท   
เพ่ือจํายเป็นเงินที่จํายเพ่ิมพนักงานจ๎างของกองคลัง จํานวน 5 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริม      

การปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และหนังสือจังหวัดเชียงใหมํ ที่ ชม 
0023.2/ว32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

งบด าเนินงาน  (300000)            รวม   557,700   บาท 
 

ค่าตอบแทน  (310000)              รวม    158,100    บาท 
 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300 )   จ านวน   5,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ๎างตามภารกิจ
และพนักงานจ๎างทั่วไปของกองคลัง ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได๎ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิก
จํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559  หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124         
ข๎อ 6 

 ค่าเช่าบ้าน  (310400)      จ านวน  120,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านหรือคําเชําซื้อบ๎านให๎แกํพนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ของกองคลัง  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก๎ไขเพ่ิมเติม       



 
 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ  กองคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)           จ านวน  33,100  บาท 

เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ในกองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ชํวยเหลือการศึกษาบุตรได๎  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
กองคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 
 

ค่าใช้สอย  (320000)       รวม     288,600   บาท 
 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)           รวม        1,000   บาท 
 

คําธรรมเนียมตํางๆ       ตั้งไว๎     1,000  บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมตํางๆ ที่เกี่ยวกับธนาคารที่ทางเทศบาลไปใช๎บริการ ตลอดจนหนํวยงานอ่ืนที่

ทางเทศบาลมีความจําเป็นต๎องใช๎บริการ หรือติดตํอประสานงาน  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (320300) 
รวม     228,000   บาท 

 

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว๎     28,000  บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  และพนักงานจ๎าง       

ของกองคลัง  โดยจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คําพาหนะ  คําเชําที่พัก  คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน      
คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน คําลงทะเบียนตํางๆ  และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง      
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น        
พ.ศ. 2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย๑สิน   ตั้งไว๎     200,000  บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย๑สิน เพ่ือให๎ได๎

ข๎อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎าง ข๎อมูลปูาย และข๎อมูลที่ดิน เพ่ิมขึ้น  และเป็นปัจจุบัน เพ่ิมความสามารถ
ในการตรวจค๎นข๎อมูลได๎รวดเร็ว  ปรับปรุงฐานข๎อมูลให๎มีประสิทธิภาพนํามาใช๎ประโยชน๑ในการจัดเก็บภาษีได๎
เพ่ิมข้ึน โดยดําเนินการคัดลอกข๎อมูลที่ดินจากสํานักงานที่ดิน การออกสํารวจข๎อมูลภาคสนาม  การจัดทําทะเบียน
ทรัพย๑สิน  การบันทึกข๎อมูลลงในโปรแกรมแผนที่ภาษี ฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย๑สินขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2550 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 ) (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 21 
ข๎อ 5  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให๎บริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาลของจังหวัดเชียงใหมํ 



 
 

 
 
 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)     จ านวน   59,600   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาซํอมแซมทรัพย๑สิน เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ เชํน ยานพาหนะ เครื่อง
คอมพิวเตอร๑ เครื่องพิมพ๑ดีด เครื่องปรับอากาศ คําบํารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สินอ่ืนๆ ฯลฯ หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

ค่าวัสดุ  (330000)       รวม 111,000   บาท 
 

 วัสดุส านักงาน  (330100)      จ านวน  70,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สําหรับใช๎ในงานของกองคลัง  เชํน  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  
ไม๎บรรทัด ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

    วัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)           จ านวน  1,500   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน แปรง ไม๎กวาด ฯลฯ  เพ่ือใช๎สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล     

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)   
หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 วัสดุก่อสร้าง  (330600)            จ านวน   1,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑การกํอสร๎าง เชํน สี ปูนชีเมนต๑ ทราย หิน หินคลุก เหล็กเส๎น  ตะปู       

ทํอน้ํา จอบ  เสียม  บุ๎งกี๋ เทปวัดระยะ และวัสดุอุปกรณ๑ตําง ๆ  ฯลฯ  เพ่ือใช๎ในกิจการเทศบาล หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองคลัง  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124     
ข๎อ 6 

 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)     จ านวน   2,000  บาท 
 

เ พ่ื อจํ า ย เป็ นคํ า วั ส ดุ ย านยนต๑พาหนะและขนสํ ง  ประกอบด๎ ว ย  ย าง รถ  แบต เตอ รี่  ฯลฯ               
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) 
หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)     จ านวน  3,500  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน  น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เพ่ือใช๎กับยานพาหนะ หนํวยงาน
รับผิดชอบ กองคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
 
 



 
 

 
 
 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (331100)          จ านวน  3,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  เชํน  แผํนปูายโฆษณา  ฟิล๑ม  ฟิล๑มสไลด๑  แถบบันทึกเสียง      

หรือภาพ ฯลฯ  เพ่ือใช๎สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 
 

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

หมึกพิมพ๑ ฯลฯ   เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120) 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (00121)   รวม       807,400   บาท 
 

งบบุคลากร  (200000)        รวม      538,400   บาท 
 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (220000)      รวม        538,400    บาท 
 

คําจ๎างลูกจ๎างประจํา       จํานวน  538,400  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างลูกจ๎างประจําพร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ของสํานักปลัด จํานวน 2 อัตรา 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564)            
หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

งบด าเนินงาน  (300000)            รวม   269,000   บาท 
 

ค่าใช้สอย  (320000)              รวม    139,000   บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)           รวม      23,000  บาท 
 

คําประกันรถ        ตั้งไว๎  23,000 บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดหาประกันรถยนต๑ รถจักรยานยนต๑ ตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎ประสบภัย

จากรถ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 หนํวยงานที่
รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ ง  (พ.ศ.2561-2564)                   
หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300) 
รวม  116,000   บาท 

 

คําชดใช๎คําเสียหาย คําสินไหมทดแทน        ตั้งไว๎     3,000   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําชดใช๎คําเสียหาย คําสินไหมทดแทน เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ 

สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 
 

โครงการบริหารและจัดการระบบการแพทย๑ฉุกเฉิน    ตั้งไว๎   60,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการบริหารและจัดการระบบการแพทย๑ฉุกเฉิน เชํน คําจัดซื้อวัสดุ

เครื่องแตํงกายสําหรับผู๎ปฏิบัติ คําเดินทางไปราชการ คําวัสดุการแพทย๑ที่จําเป็นและเวชภัณฑ๑สําหรับบริการ
ประชาชน คําวัสดุยานพาหนะสําหรับรถฉุกเฉิน คําวัสดุอุปกรณ๑ในการกู๎ภัยและอุปกรณ๑ประจํารถตามมาตรฐาน
ของสํานักงานระบบการบริการการแพทย๑ฉุกเฉิน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนที่สุด ที่ มท 
0891.32/658 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค๑กรปกครอง   สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 119 ข๎อ 3 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 



 
 

โครงการประชาสัมพันธ๑งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ตั้งไว๎     3,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ๑งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย         

การรณรงค๑ ประชาสัมพันธ๑ การเฝูาระวังอัคคีภัย ของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวม
การแขํงขันขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 119 ข๎อ 3 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การ
เสริมสร๎างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน     ตั้งไว๎    10,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย     

ในโครงการปูองกันและบรรเทาความเดือดร๎อนของประชาชนที่เกิดจากภัยสาธารณะ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเพ่ือชํวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2560 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง         
(พ.ศ.2561-2564) หน๎า 119 ข๎อ 3  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย       
และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

โครงการฝึกซ๎อมแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ตั้งไว๎    30,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการฝึกซ๎อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การสาธิตการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 118 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การ
เสริมสร๎างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.      ตั้งไว๎  10,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

โดยจัดฝึกอบรมเองหรือสํงบุคลากรไปฝึกอบรมที่หนํวยงานอ่ืนเป็นผู๎จัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่
รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 118        
ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน         
ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ค่าวัสดุ  (330000)               รวม    130,000  บาท 
 

 วัสดุการเกษตร (331000)          จ านวน      10,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเกษตร เชํน มีด ขวาน ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)              จ านวน      50,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําซื้อวัสดุเครื่องแตํงกาย เพ่ือใช๎กับสํานักงาน  และออกปฏิบัติงานภาคสนาม เชํน ชุดหมี 
รองเท๎าทนไฟ เสื้อกั๊กสะท๎อนแสง ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ๑ 2536 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 วัสดุเครื่องดับเพลิง (331600)              จ านวน     50,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเครื่องดับเพลิง เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 วัสดุอื่นๆ (331700)            จ านวน     20,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอ่ืน ๆ   ที่จําเป็นต๎องใช๎  อาทิเชํน ฟิล๑มกรองแสง ฟิล๑มกันความร๎อน ตราสัญลักษณ๑
ตําง ๆ หัวเชื่อมแก๏ส ถังอากาศ วาวล๑ปิด - เปิด เชือกนิรภัย อุปกรณ๑กู๎ภัย หํวงชํวยชีวิต เสื้อชูชีพ ฯลฯ เพ่ือใช๎ใน
กิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ.2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123)        รวม  250,000    บาท 
 

งบด าเนินงาน  (300000)            รวม  220,000    บาท 
 

ค่าใช้สอย  (320000)             รวม    220,000     บาท 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (320300) 
รวม  220,000    บาท 

 

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร. เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ตั้งไว๎    20,000   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร. เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

ซึ่งได๎ดําเนินการชํวยเหลือประชาชนด๎านตํางๆ ที่อยูํในอํานาจหน๎าที่ของเทศบาล เชํน  คําเดินทางไปราชการ 
อาหาร เครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ๑ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ อาทิ เสื้อสะท๎อนแสง  กระบองไฟ กระพริบ ปูายไฟ 
เครื่องแตํงกาย อปพร.ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2552 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ.2561-2564) หน๎า 119 ข๎อ 4 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และ
ความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

โครงการจัดซื้อเครื่องกันหนาว     ตั้งไว๎ 200,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการจัดซื้อเครื่องกันหนาว เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร๎อน

จากสภาวะภัยหนาวให๎กับประชาชนในเขตรับผิดชอบเทศบาลตําบลยางเนิ้ ง  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเพ่ือชํวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2560 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง        
(พ.ศ.2561-2564) หน๎า 78 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความม่ันคง ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

งบเงินอุดหนุน  (600000)            รวม    30,000    บาท 
 

เงินอุดหนุน  (610000)             รวม      30,000     บาท 
 

 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (610100)         รวม      30,000     บาท 
 

อุดหนุนเทศบาลตําบลหนองผึ้ง ตามโครงการอุดหนุนศูนย๑ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชน      
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอําเภอสารภี     ตั้งไว๎ 30,000    บาท 

เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํเทศบาลตําบลหนองผึ้ง ตามโครงการอุดหนุนศูนย๑ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชน ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอําเภอสารภี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเพ่ือชํวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2560 และประกาศกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ๑วิธีการปฏิบัติงานศูนย๑
ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 หนํวยงานที่
รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 24 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และ
ความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 



 
 

แผนงานการศึกษา  (00210) 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)     รวม   15,032,000  บาท 
 

งบบุคลากร  (200000)        รวม    5,017,600  บาท 
 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (220000)       รวม     5,017,600   บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว๎   3,450,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินเดือน และคําปรับปรุงเงินเดือนประจําปี พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให๎แกํพนักงาน

เทศบาล ของกองการศึกษา จํานวน 4 อัตรา  ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู ครูผู๎ชํวย และครูผู๎ดูแลเด็ก ของโรงเรียน
เทศบาลตําบลยางเนิ้งและศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 6 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564 ) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

เงินเพ่ิมตํางๆ ของพนักงาน      ตั้งไว๎      134,400  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎แกํผู๎ อํานวยการกองการศึกษา  และผู๎บริหารสถานศึกษา         

จํานวน 2 อัตรา เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงใหมํ ดํวนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 
และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
หนํวยงานที่ รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ ง                 
(พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

เงินประจําตําแหนํง       ตั้งไว๎       85,200   บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินประจําตําแหนํงของผู๎อํานวยการกองการศึกษา และหัวหน๎าฝุาย จํานวน 2 อัตรา        

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และ
หนังสือจังหวัดเชียงใหมํ  ดํวนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 15055 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ          
กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

เงินวิทยฐานะ         ตั้งไว๎      151,200   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําวิทยฐานะของผู๎อํานวยการสถานศึกษา และครู จํานวน 3 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรม

สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 และหนังสือกรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561หนํวยงานที่รับผิดชอบ         
กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

คําจ๎างพนักงานจ๎าง       ตั้งไว๎    1,153,300 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน คําตอบแทนพิเศษ ให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป      

ของกองการศึกษา จํานวน 5 อัตรา  พนักงานจ๎างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในโรงเรียน ตําแหนํง 
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ๎างทั่วไป ตําแหนํง ภารโรง โรงเรียนเทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 
1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

  เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง      ตั้งไว๎        43,500 บาท   
เพ่ือจํายเป็นเงินที่จํายเพ่ิมพนักงานจ๎างของกองการศึกษา จํานวน 2 อัตรา และของโรงเรียนเทศบาล

ตําบลยางเนิ้ง จํานวน 2 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว1372           
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 หนังสือจังหวัดเชียงใหมํ ที่ ชม 0023.2/ว32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และ
หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 หนํวยงาน          
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)         
หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

งบด าเนินงาน  (300000)         รวม    3,918,400  บาท 
 

ค่าตอบแทน  (310000)           รวม         55,000   บาท 
 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100)       
จ านวน   2,000   บาท 

 

เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาชํวยปฏิบัติราชการของเทศบาลตามที่กฎหมายและระเบียบ 
หนังสือสั่งการกําหนด หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล           
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)   จ านวน 20,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
และพนักงานจ๎างทั่วไป ของกองการศึกษา ซึ่งมีสิทธิ์เบิก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิก
จํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559  หนํวยงานที่
รับผิดชอบ  กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 
ข๎อ 6 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)            จ านวน  33,000  บาท 

เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ในกองการศึกษา และครู
ผู๎ดูแลเด็ก ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรได๎  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124   ข๎อ 6 
 

ค่าใช้สอย  (320000)       รวม   381,200   บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)    รวม       3,000  บาท 
 

คําจ๎างเหมาบริการ       จํานวน    3,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่  มท 0808.2 /       

ว 7120 ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง หลักเกณฑ๑การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  เพ่ือจํายเป็นคําแรงงานให๎กับผู๎รับจ๎างทําอยํางใดอยํางหนึ่ง  ซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลง ซํอมแซม 
ตํอเติม เสริมสร๎าง วัสดุ ครุภัณฑ๑  หรือท่ีดิน หรือสิ่งปลูกสร๎าง และอยูํในความรับผิดชอบของผู๎รับจ๎าง เชํน  คําจ๎าง
เหมาแบกหามสัมภาระ ทําความสะอาด คําแปลเอกสาร คําจ๎างพิมพ๑ คําเข๎าเลํม รวมถึงคําจ๎างเหมาแรงงานอ่ืน 
คําจ๎างเหมาแรงงานรายวัน ฯลฯ ที่เป็นประโยชน๑แกํเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษา 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)               
รวม   343,200   บาท 

 

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร   ตั้งไว๎    37,000    บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎าง เชํน คําเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง          

คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน 
คําลงทะเบียนตํางๆ และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จําย
ในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 
 

โครงการสํงเสริมและพัฒนาศูนย๑การเรียนรู๎ ICT ชุมชนอยํางยั่งยืนและศูนย๑สํงเสริมเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล              ตั้งไว๎   20,000  บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการสํงเสริมและพัฒนาศูนย๑การเรียนรู๎ ICT ชุมชนอยํางยั่งยืนและ
ศูนย๑สํงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพ่ือฝึกอบรมและจัดกิจกรรมของศูนย๑ฯ พิธีเปิด-ปิดโครงการ คําใช๎จํายอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข๎องฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการอบรม 
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 71 ข๎อ 3 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให๎บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหมํ  
 



 
 

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   
 ตั้งไว๎  286,200  บาท   

 

• โครงการเรียนรู๎นอกสถานศึกษาของเด็กนักเรียนและครูศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ   จํานวนเงิน  10,000 บาท                   
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการเรียนรู๎นอกสถานศึกษาของเด็กนักเรียนและครูศูนย๑พัฒนาเด็ก

เล็กฯ เชํน การจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู๎นอกสถานศึกษา หรือการฝึกอบรมของเด็กนักเรียนและครูในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 70 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคม
ให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

• ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  จํานวนเงิน   181,300 บาท    
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียน ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

ยางเนิ้ง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 32741 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
หนํวยงานที่ รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ ง                 
(พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 70 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัต
ลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น 

• คําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑และสื่อการเรียนการสอน สําหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ  
                  จํานวนเงิน  10,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑และสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ สําหรับเด็กนักเรียน       
ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล
สี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 70 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎าง
สังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

• คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับผู๎ปกครองนักเรียนในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ          
จํานวนเงิน  10,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับผู๎ปกครองนักเรียนในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น         
พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง             
(พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 70 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ             
คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

 

 



 
 

• คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียนในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ                     
           จํานวนเงิน 10,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียนในศูนย๑ฯ ได๎แกํ กิจกรรมวัน       
ไหว๎ครู กิจกรรมโรงเรียนใกล๎วัดกิจกรรมหนูน๎อยคนเกํง กีฬาสี กิจกรรมวันเด็ก ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 70 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

• โครงการเยี่ยมบ๎านนักเรียน       จํานวนเงิน 2,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการเยี่ยมบ๎านนักเรียน ทําให๎ได๎รับรู๎สภาพความเป็นอยูํของเด็ก

นักเรียนและทําให๎ผู๎ปกครองได๎รับรู๎ความเป็นอยูํของเด็กในโรงเรียน เป็นการสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางครูและ
ผู๎ปกครองที่ดีขึ้น เพ่ือให๎ทราบปัญหาและหาวิธีแก๎ไขปัญหา ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
คําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542  หนํวยงานที่รับผิดชอบ          
กองการศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 70 ข๎อ 2 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัด
เชียงใหมํ 

• คําจัดการเรียนการสอน (รายหัว)      จํานวนเงิน 62,900 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายสําหรับสนับสนุนคําจัดการเรียนการสอนและคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ      

ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง           
(พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 70 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ          
คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหมํ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)      จ านวน  35,000  บาท 

 

เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาซํอมแซมทรัพย๑สินเพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ เชํน ยานพาหนะ รถราง       
เครื่องคอมพิวเตอร๑ เครื่องพิมพ๑ดีด เครื่องปรับอากาศ คําบํารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สินอ่ืนๆ ฯลฯ หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 
ข๎อ 6 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

ค่าวัสดุ  (330000)              รวม    3,134,200  บาท 
 

 วัสดุส านักงาน  (330100)             จ านวน     50,000  บาท
  
คําวัสดุสํานักงาน        ตั้งไว๎      40,000   บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับใช๎ในกองการศึกษา เชํน คําปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่องเขียน 

แบบพิมพ๑ กระดาษ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

คําจัดซื้อหนังสือพิมพ๑ให๎แกํห๎องสมุดชาวตลาด    ตั้งไว๎      10,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อหนังสือพิมพ๑ให๎แกํห๎องสมุดชาวตลาด ในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่

รับผิดชอบกองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 79 
ข๎อ 1 

 

 วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)     จ านวน   20,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ ไม๎กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 
ข๎อ 6 
 

 ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)            รวม   2,991,200 บาท
  

คําจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให๎กับเด็กนักเรียนในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล       ตั้งไว๎ 70,900 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 หนํวยงานที่รับผิดชอบ            
กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 72 ข๎อ 6 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัด
เชียงใหมํ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
 

คําจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)        
ตั้งไว๎ 2,920,300 บาท    

เพ่ือจํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ได๎แกํ 

- โรงเรียนวัดเวฬุวัน จํานวนเงิน 2,655,860 บาท 
- โรงเรียนวัดศรีโพธาราม จํานวน  264,440 บาท 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) 
หน๎า 72 ข๎อ 6 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม  
ของจังหวัดเชียงใหมํ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

 
 



 
 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)      จ านวน   20,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ๑และอะไหลํอ่ืนที่ใช๎กับรถจักรยานยนต๑ รถราง เชํน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ 
น้ํามันเบรก น้ํามันเครื่อง หัวเทียน แมํแรง ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ                   
กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 
 

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)     จ านวน    5,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคํายาและเวชภัณฑ๑ สําหรับใช๎ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 
ข๎อ 6 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)     จ านวน  20,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุโฆษณา และเผยแพรํ เชํน แผํนปูายโฆษณา ฟิล๑ม ฟิล๑มสไลด๑ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
คําอัดรูปภาพ กล๎องถํายรูป ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษา เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)      จ านวน  25,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ อาทิเชํน กระดาษตํอเนื่อง แปูนพิมพ๑ โปรแกรมคอมพิวเตอร๑หรือ
ซอฟแวร๑ หมึกพิมพ๑ เมนบอร๑ด ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไป
ตาม แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 วัสดุอื่นๆ (331700)       จ านวน   3,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอ่ืนๆ ที่จําเป็นต๎องใช๎ อาทิเชํน ฟิล๑มกรองแสง ฟิล๑มกันความร๎อน ตราสัญลักษณ๑ตําง ๆ 
หรือ วัสดุอ่ืน ๆ ที่ไมํสามารถจัดเข๎าประเภทวัสดุ ในประเภทตําง ๆ ได๎ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล  หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564)        
หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

ค่าสาธารณูปโภค  (340000)        รวม    348,000   บาท 
 

 ค่าไฟฟ้า (340100)               จ านวน  250,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคํากระแสไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือใช๎ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และสระ
วํายน้ําโรงเรียนเทศบาลฯ หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล  
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 ค่าน้ าประปา (340200)      จ านวน   80,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําน้ําประปา ฯลฯ เพื่อใช๎สําหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และสระ
วํายน้ําโรงเรียนเทศบาลฯ หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 



 
 

 

 ค่าโทรศัพท์ (340300)       จ านวน    6,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําโทรศัพท๑สํานักงาน และโทรศัพท๑เคลื่อนที่และหมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่ง
บริการดังกลําวและคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจากการใช๎บริการ  เชํน  คําเชําเครื่อง คําเชําหมายเลขโทรศัพท๑ คําบํารุง      
รักษาสาย ฯลฯ สําหรับใช๎ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  หนํวยงานที่รับผิดชอบ        
กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 ค่าไปรษณีย์ (340400)        จ านวน   2,000 บาท 
 

เพ่ือเป็นคําดวงตราไปรษณียากร คําลงทะเบียนและบริการที่เกี่ยวข๎องในกิจการของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)     จ านวน   10,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําโทรภาพหรือโทรสาร คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเตอร๑เน็ตและคําสื่อสารอ่ืน ๆ              
และให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการที่เกิดขึ้น ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

งบเงินอุดหนุน  (600000)         รวม    6,096,000  บาท 
 

เงินอุดหนุน (610000)          รวม     6,096,000   บาท 
 

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)     จ านวน     6,096,000   บาท 
 

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ตั้งไว๎ 6,096,000 บาท            
เพ่ือเป็นคําสนับสนุนอาหารกลางวันให๎กับนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) ประกอบด๎วย  
- โรงเรียนวัดเวฬุวัน จํานวน 1,386 คน เป็นเงิน 5,544,000 บาท 
- โรงเรียนศรีโพธาราม จํานวน 138 คน เป็นเงิน   552,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 1,524 คน จํานวน 200 วัน คนละ 20 บาท   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี   เทศบาลตําบลยางเนิ้ง                  
(พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 128 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ        
คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหมํ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

 

 



 
 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)                         รวม    3,151,261  บาท 
 

งบด าเนินงาน (300000)           รวม    2,967,261  บาท 
 

ค่าใช้สอย  (320000)             รวม     2,581,004    บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)      จ านวน      708,000    บาท 
 

คําจ๎างเหมาบริการ        ตั้งไว๎   708,000   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่  มท 0808.2 /ว 7120      

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง การเบิกคําจ๎างเหมาบรกิารขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพ่ือจํายเป็นคําแรงงาน
ให๎กับผู๎รับจ๎างทําอยํางใดอยํางหนึ่ง  ซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลง ซํอมแซม ตํอเติม เสริมสร๎าง วัสดุ ครุภัณฑ๑ 
หรือที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร๎าง และอยูํในความรับผิดชอบของผู๎รับจ๎าง เชํน คําจ๎างเหมาแบกหามสัมภาระ ทําความ
สะอาด คําแปลเอกสาร คําจ๎างพิมพ๑ คําเข๎าเลํม รวมถึงคําจ๎างเหมาแรงงานอ่ืน คําจ๎างเหมาแรงงานรายวัน ฯลฯ   
ที่เป็นประโยชน๑แกํเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เป็นต๎น หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (320300)           
จ านวน 1,868,004 บาท 

 

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร          ตั้งไว๎ 30,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําเดินทางไปราชการของพนักงานครู และพนักงานจ๎างของสถานศึกษา เชํน คําเบี้ยเลี้ยงใน

การเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียม      
ในการใช๎สนามบิน คําลงทะเบียนตํางๆ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ        
กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 
 

โครงการเปิดอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค๑โรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง     ตั้งไว๎  250,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการเปิดอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค๑โรงเรียนเทศบาล

ตําบลยางเนิ้ง เชํน คําใช๎จํายในพิธีการทางศาสนา คํารับรองผู๎มารํวมงาน คําใช๎จํายเกี่ยวกับสถานที่และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ที่จําเป็นและเก่ียวข๎องกับการจัดงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายใน
การจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬา และการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ 1) (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 3 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การ
เสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 

 



 
 

โครงการจัดทําเครื่องมือวัดผลประเมินผล                     ตั้งไว๎  10,000  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการจัดทําเครื่องมือวัดผลประเมินผลของโรงเรียน พัฒนาผู๎เรียน
ให๎มีความรู๎และทักษะ และเพ่ือให๎รูปแบบการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 71 ข๎อ 4 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

โครงการสรุปผลงานประจําปี              ตั้งไว๎   15,000  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการสรุปผลงานประจําปี  สรุปผลงานด๎านการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ ของโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
หนํวยงานที่ รับผิดชอบ  กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ ง                       
(พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 71 ข๎อ 4 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑
ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

โครงการแขํงขันทางวิชาการ (ครู และนักเรียน)                  ตั้งไว๎  30,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการการแขํงขันทางวิชาการ เพ่ือตอบสนองและสํงเสริม
ความสามารถทางวิชาการของนักเรียน ทักษะด๎านตํางๆ นําเสนอผลงานของนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา          
ให๎ปรากฏแกํสาธารณชน และสร๎างชื่อเสียงให๎แกํโรงเรียน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ               
กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 71 ข๎อ 4 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัด
เชียงใหมํ 

 

โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพ้ืนฐาน                            ตั้งไว๎   4,000  บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพ้ืนฐาน เพ่ือให๎ได๎มีโอกาส

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กําหนดทิศทางในการพัฒนาโรงเรียน สร๎างความสัมพันธ๑ที่ดี และรับรู๎นโยบายของคณะ
ผู๎บริหารในเรื่องของการจัดการศึกษาของเทศบาล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จําย
ในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ             
กองการศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 71 ข๎อ 4 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัด
เชียงใหมํ 

 
 
 
 
 



 
 

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน                ตั้งไว๎  4,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือรวบรวม

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกกลุํมสาระและทบทวนระบบการวัดและประเมินผล   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษา เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 71 ข๎อ 4 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑
การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง)         ตั้งไว๎ 881,800 บาท 
 

• คําสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง     จํานวนเงิน  656,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(โรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2561 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล         
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 71 ข๎อ 4 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคม  ให๎มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหมํ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิน่ 
 

• คําใช๎จํายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     จํานวนเงิน  20,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสํงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท๎องถิ่น เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการ

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (โรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง) เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 71 
ข๎อ 4 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัด
เชียงใหมํ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
 

• คําใช๎จํายอินเตอร๑เน็ตโรงเรียน       จํานวนเงิน  16,800 บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายอินเตอร๑เน็ตของโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL  โรงเรียนละ 9,600 บาทตํอปี  
(2) ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาทตํอปี   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-
2564)   หน๎า 71 ข๎อ 4 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทาง
วัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหมํ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

 
 
 
 
 
 



 
 

• คําใช๎จํายในการพัฒนา/ปรับปรุงห๎องสมุดโรงเรียน     จํานวนเงิน  100,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินการจัดหาหนังสือและอุปกรณ๑ เพ่ือใช๎ในห๎องสมุดของโรงเรียนฯ       

ให๎มีความพร๎อมในทุกๆ ด๎าน เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่มีความทันสมัย สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษา ด๎านการจัด
การศึกษา เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
หนํวยงานที่ รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ ง                 
(พ.ศ.2561-2564) หน๎า 71 ข๎อ 4  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ               
คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริม            
การปกครองท๎องถิ่น 

 

• คําใช๎จํายในการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน     จํานวนเงิน  50,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนให๎มีสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนานักเรียน

อยํางเต็มตามศักยภาพ โดยผํานการจัดกิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู๎ 8 กลุํมสาระ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กอง
การศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 71 ข๎อ 4 สอดคล๎อง
กับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ            
ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
 

• คําใช๎จํายในการพัฒนาข๎าราชการครูของโรงเรียนฯและบุคลากรทางการศึกษา  
จํานวนเงิน  12,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาข๎าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และบุคลากรทางการ
ศึกษา สํงเสริมให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรแสวงหาความรู๎เทคนิควิธีการใหมํ ๆ มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ เ พ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559        
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  
หนํวยงานที่ รับผิดชอบ  กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ ง                 
(พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 71 ข๎อ 4 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัต
ลักษณ๑ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหมํ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น 

 

• คําใช๎จํายในการรณรงค๑ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา     จํานวนเงิน 21,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการรณรงค๑ให๎นักเรียนได๎รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด ปูองกันการ

แพรํระบาดของยาเสพติด ในโรงเรียนและชุมชน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 71 ข๎อ 4  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคม
ให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหมํ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

 
 



 
 

 
 

 

• คําปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน      จํานวนเงิน 6,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายสําหรับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่บิดา/มารดา/ผู๎ปกครองมีรายได๎            

ตํอครัวเรือนไมํเกิน 40,000 บาท/ปี อัตราคนละ 500/ภาคเรียน  (1,000/คน/ปี) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 หนํวยงานที่รับผิดชอบ        
กองการศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 71 ข๎อ 4 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัด
เชียงใหมํ ทั้งนี้  จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
 

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
                  ตั้งไว๎ 582,204 บาท 

 

1.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จ านวนเงิน 335,500 บาท 
  (1) รายหัว จํานวนเงิน 295,000 บาท 
 -ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน 141,100 บาท 
  -ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน 153,900 บาท 
  (2) รายหัวสํวนเพ่ิม (Top up) จํานวนเงิน 40,500 บาท 
  -ระดับประถมศึกษา คนละ 250 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน 40,500 บาท 
2.ค่าหนังสือเรียน   จ านวนเงิน  69,884 บาท 
  -ระดับอนุบาลศกึษา คนละ 200 บาท/ปี  จํานวนเงิน 16,600 บาท 
  -ระดับประถมศึกษา จําแนกเป็น 
  (1) ประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 625 บาท/ปี  จํานวนเงิน 13,125 บาท 

(2) ประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 619 บาท/ปี  จํานวนเงิน 12,999 บาท 
(3) ประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/ปี  จํานวนเงิน  9,952 บาท 
(4) ประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 673 บาท/ปี  จํานวนเงิน  6,730 บาท 
(5) ประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 806 บาท/ปี  จํานวนเงิน 10,478 บาท 

3.ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวนเงิน  48,190 บาท 
  -ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน   16,600 บาท 
  -ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน   31,590 บาท 
4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวนเงิน  54,060 บาท 

-ระดับอนุบาลศกึษา คนละ 300 บาท/ปี  จํานวนเงิน 24,900 บาท 
  -ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี  จํานวนเงิน 29,160 บาท 
 
 
 

 



 
 

5.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จ านวนเงิน  74,570 บาท 
  -ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน  35,690 บาท 
  -ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน   38,880 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายของนักเรียน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 

3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 71 ข๎อ 4 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎
มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

 

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมตํางๆ ของสถานศึกษา          ตั้งไว๎ 50,000 บาท 
 

• โครงการกีฬาสีสันหรรษาสานสัมพันธ๑ทองกวาวเกมส๑        จํานวนเงิน  20,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการงานกีฬาสีสันหรรษาสานสัมพันธ๑ทองกวาวเกมส๑              

เพ่ือตอบสนองการเรียนการสอนในกลุํมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สนับสนุนให๎นักเรียนเลํนกีฬา  และสนอง
นโยบายของรัฐบาลที่สํงเสริมการเลํนกีฬาของเยาวชน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการ
เบิกคําใช๎จํายใน การจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบล
ยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 72 ข๎อ 5  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ          
คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

• โครงการงานวันเด็กแหํงชาติ          จํานวนเงิน  3,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการงานวันเด็กแหํงชาติของโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง          

เ พ่ือจํายเป็นคําใช๎จํ ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแขํงขัน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 72 ข๎อ 5  สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

• โครงการเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี           จํานวนเงิน  5,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ 

ฝึกระเบียบวินัย ภาวะผู๎นํา การทํางานเป็นทีม รู๎จักหน๎าที่ความรับผิดชอบ ได๎ฝึกฝนประสบการณ๑ตรง สามารถอยูํ
รํวมกันในสังคมได๎ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 72 ข๎อ 5 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎
มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 
 



 
 

• โครงการเรียนรู๎สูํโลกกว๎าง           จํานวนเงิน  20,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการเรียนรู๎นอกสถานศึกษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ 

เพ่ือให๎เด็กได๎เรียนรู๎นวัตกรรมจากแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ และได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑ตรง  ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎า
รํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จําย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา              
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 72  ข๎อ 5  สอดคล๎องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

• คําใช๎จํายโครงการการเยี่ยมบ๎านนักเรียน           จํานวนเงิน  2,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการการเยี่ยมบ๎านนักเรียน ทําให๎ได๎รับรู๎สภาพความเป็นอยูํของ

เด็กนักเรียน และทําให๎ผู๎ปกครองได๎รับรู๎ความเป็นอยูํของเด็กในโรงเรียน เป็นการสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางครูและ
ผู๎ปกครอง ที่ดีข้ึน เพ่ือให๎ทราบปัญหาและหาวิธีแก๎ไขปัญหา ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วย
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-
2564) หน๎า 72 ข๎อ 5 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทาง
วัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

โครงการสํงเสริมกิจกรรมทางด๎านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมท๎องถิ่น                ตั้งไว๎ 11,000 บาท 
 

• โครงการวันสําคัญของไทย           จํานวนเงิน  3,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการวันสําคัญของไทย เพ่ือจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  

วันสําคัญของไทย ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การ
จัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 72 ข๎อ 5 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัด
เชียงใหมํ 

 

• โครงการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ๎าน          จํานวนเงิน  3,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ๎าน ปลูกจิตสํานึกให๎

นักเรียนเกิดความตระหนักและเข๎ามามีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑  ฟ้ืนฟูและสืบสานภูมิปัญญา คํานิยมที่ดีงาม และ
ความ  เป็นไทย ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน         
การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-
2564) หน๎า 72 ข๎อ 5 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทาง
วัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 

 



 
 

• โครงการจัดกิจกรรมคํายเยาวชนสํานึกรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมท๎องถิ่น      จํานวนเงิน  3,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมคํายเยาวชนสํานึกรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม

ท๎องถิ่น เพ่ือจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎ตระหนักและมีจิตสํานึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมรดกทาง
ธรรมชาติ บนรากฐานทางวัฒนธรรมประเพณีในท๎องถิ่นของตนเอง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
การเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 72 ข๎อ 5 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎
มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

• โครงการการจัดกิจกรรมวันไหว๎ครู               จํานวนเงิน  2,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการการจัดกิจกรรมวันไหว๎ครู เพ่ือจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎ระลึกถึง

บุญคุณของครู อาจารย๑ที่ประสิทธิประสาทวิชา และเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบตํอกัน เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํง
นักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา                 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 72 ข๎อ 5 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)     จ านวน   5,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาซํอมแซมทรัพย๑สิน เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ เชํน ยานพาหนะ       
เครื่องคอมพิวเตอร๑ เครื่องพิมพ๑ดีด เครื่องปรับอากาศ คําบํารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สินอ่ืนๆ ฯลฯ หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124  
ข๎อ 6 
 

ค่าวัสดุ  (330000)               รวม    386,257   บาท 
 

 วัสดุส านักงาน  (330100)              จ านวน  10,000 บาท
 เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับใช๎ในโรงเรียนเทศบาลฯ  เชํน  คําปากกา ดินสอ  ยางลบ 
เครื่องเขียน แบบพิมพ๑ กระดาษ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ  เพ่ือใช๎ในโรงเรียนเทศบาลฯ หนํวยงานที่รับผิดชอบ      
กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124  ข๎อ 6 
 

 วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)     จ านวน    5,000  บาท 

 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ ไม๎กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ฯลฯ  เพ่ือใช๎ในโรงเรียนเทศบาลฯ หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124  
ข๎อ 6 

 
 
 

 



 
 

 ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)     จ านวน  314,257 บาท 

 

เพ่ือจํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) ให๎เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 หนํวยงานที่รับผิดชอบ          
กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 72 ข๎อ 6 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัด
เชียงใหมํ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)             จ านวน    40,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันก๏าด  น้ํามันเบนซิน ฯลฯ  เพ่ือใช๎
สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2560 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง             
(พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 ข๎อ 6 
 

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)    จ านวน   10,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคํายาและเวชภัณฑ๑ สําหรับใช๎ในโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ     
กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124  ข๎อ 6 

 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)     จ านวน    5,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุโฆษณา และเผยแพรํ เชํน แผํนปูายโฆษณา ฟิล๑ม ฟิล๑มสไลด๑ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
คําอัดรูปภาพ ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการโรงเรียนเทศบาลฯ หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)      จ านวน    2,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ อาทิเชํน แปูนพิมพ๑ โปรแกรมคอมพิวเตอร๑หรือซอฟแวร๑ หมึกพิมพ๑ 
เมนบอร๑ด ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของโรงเรียนเทศบาลฯ หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124  ข๎อ 6 

 
 
 
 
 
 

 
 

งบลงทุน (400000)               รวม    184,000 บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์  (410000)                 รวม      34,000  บาท 



 
 

 

 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา  (410200)              รวม      34,000  บาท 
 

คําจัดซื้อโต๏ะ เก๎าอ้ีนักเรียน       จํานวน   34,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะ เก๎าอ้ีนักเรียนแบบ มอก. Size 4 ประถมไม๎ยางพารา โต๏ะเรียน มอก.

1494/2541 ขนาด 40x60x67 ซม. โต๏ะขาเหล็กกลม 3/4 หน๎าโต๏ะหนา 19 มม. กว๎าง 40 ซม. ยาว 60 ซม. เก๎าอ้ี
เรียน มอก.1495/2541 ขนาด 38x38x38 ซม. พนักพิงสูง 68 ซม. เก๎าอ้ีเหล็กกลม 3/4 พ้ืนนั่งหนา 17 มม.      
กว๎าง 38 ซม. ลึก 38 ซม. พนักพิงหนา 17 มม. กว๎าง 17 ซม. ยาว 38 ซม. สําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
ตําบลยางเนิ้ง จํานวน 20 ชุด เป็นครุภัณฑ๑นอกบัญชี เนื่องจากมิได๎กําหนดไว๎  โดยจัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ ง                  
(พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 142  ข๎อ 3 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (420000)              รวม     150,000  บาท 
 

 อาคารต่างๆ  (420800)                       รวม     150,000  บาท 
 

• คําใช๎จํายในการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ    จํานวนเงิน  150,000  บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนฯ ให๎มีสภาพพร๎อม          

มีความปลอดภัย สะดวก เ อ้ืออํานวยและเกิดประโยชน๑ตํอการเรียนการสอน  เป็นไปตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 หนํวยงานที่รับผิดชอบ            
กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 84  ข๎อ 1 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัด
เชียงใหมํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนงานสาธารณสุข  (00220) 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221)      รวม   6,559,000  บาท 
 

งบบุคลากร  (200000)         รวม   4,457,100  บาท 
 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (220000)    จ านวน     4,457,100   บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว๎  1,961,400  บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและคําปรับปรุงเงินเดือนประจําปี พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให๎แกํพนักงาน

เทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม จํานวน 5 อัตรา หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

เงินเพ่ิมตํางๆ ของพนักงาน      ตั้งไว๎     67,200  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎แกํผู๎อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม จํานวน 1 อัตรา 

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0809.3/ ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 
และหนังสือจังหวัดเชียงใหมํ ดํวนที่สุด ที่ ชม 0823.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) 
หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

เงินประจําตําแหนํง       ตั้งไว๎     85,200  บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินประจําตําแหนํง ผู๎อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมและหัวหน๎าฝุายบริการ

สาธารณสุข  จํานวน 2 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0809.3/ว652           
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และหนังสือจังหวัดเชียงใหมํ ดํวนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว15055 ลงวันที่ 19 เมษายน 
2559 หนํวยงานที่ รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ ปี                
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

คําจ๎างลูกจ๎างประจํา       ตั้งไว๎   718,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างลูกจ๎างประจํา พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนจํานวน 3 อัตรา หนํวยงานที่รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)         
หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

คําจ๎างพนักงานจ๎าง       ตั้งไว๎  1,481,300  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน คําตอบแทนพิเศษ ให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป      

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม จํานวน 13  อัตรา  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

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

หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และหนังสือจังหวัด
เชียงใหมํ ที่ ชม 0023.2/ว32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

งบด าเนินงาน  (30000)           รวม   2,101,900 บาท 
 

ค่าตอบแทน (310000)            รวม       148,000  บาท 
 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100) 
จ านวน  10,000  บาท 

 

เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาชํวยปฏิบัติราชการของเทศบาลตามที่กฎหมายและระเบียบ 
หนังสือสั่งการกําหนด หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)            จ านวน  15,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ๎าง  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 ค่าเช่าบ้าน  (310400)      จ านวน  42,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านหรือคําเชําซื้อบ๎านให๎แกํพนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)        
พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)            จ านวน  81,000  บาท 

เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรได๎  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2549  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ค่าใช้สอย  (320000)       รวม   1,146,900   บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)    รวม     876,900   บาท 
 

คําจ๎างเหมาบริการ       ตั้งไว๎    732,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริหารจัดการ ดูแลฌาปนสถานบริการฌาปนกิจศพ คําจ๎างคนทําความสะอาด

สถานที่ตําง ๆ และตลาด คําจ๎างพนักงานรักษาความปลอดภัยตลาด คําจ๎างเหมาแรงงานในการทําสิ่งของตํางๆ 
หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใชํการประกอบ ดัดแปลง ตํอเติมครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ๑การเบิกจํายเงิน
คําจ๎างเหมาบริการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

คําเชําทรัพย๑สิน        ตั้งไว๎   144,900  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําเชําที่ดิน คําธรรมเนียม คําเชําอาคารคําตอบแทนการใช๎ที่ดินตลาดสดเทศบาล            

ตําบลยางเนิ้ ง คําเชําพ้ืนที่ในการนําขยะไปทิ้ง คําเบี้ยประกัน และคําใช๎จํายอ่ืนๆ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว15555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)       
หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)          
รวม    25,000  บาท 

 

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว๎  25,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําเดินทางไปราชการภายในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ๎าง เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน
คําลงทะเบียนตํางๆ  และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎อง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายใน
การเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง               
(พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)     จ านวน 245,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาซํอมแซมทรัพย๑สิน เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ เชํน ยานพาหนะ         
เครื่องคอมพิวเตอร๑ เครื่องพิมพ๑ดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องปรับอากาศ คําบํารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สินอ่ืนๆ 
ฯลฯ หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล         
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
 
 
 

 



 
 

ค่าวัสดุ  (330000)       รวม   562,000   บาท 
 

 วัสดุส านักงาน  (330100)      จ านวน  65,000   บาท 

 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุสํานักงาน เชํน คําปากกา ดินสอ ยางลบเครื่องเขียน แบบพิมพ๑ กระดาษ           
เครื่องคํานวณเลข ติดตั้งผ๎ามําน ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาลหนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (330200)      จ านวน   5,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เพ่ือใช๎กับสํานักงานเชํน ฟิวส๑ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา เทปพัน
สายไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาลหนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 วัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)     จ านวน  100,000  บาท 

 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน ไม๎กวาด ถังขยะ ผงซักฟอกฯลฯ   เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)     จ านวน  30,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ๑และอะไหลํอ่ืนที่ใช๎กับรถยนต๑ รถบรรทุกรถบรรทุกขยะ ฯลฯ เชํน ยางนอก 
ยางใน แบตเตอรี่ น้ํามัน เบรก หัวเทียน แมํแรง ฯลฯ  เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล  หนํวยงานที่รับผิดชอบ     
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)       
หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)     จ านวน  250,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันก๏าด  น้ํามันเบนซิน ฟืนฯลฯ         
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง              
(พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (330900)    จ านวน    5,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ ประกอบด๎วยจัดซื้อเวชภัณฑ๑ปูองกันโรคติดตํอ      
เชํน ทรายอะเบท และอ่ืน ๆ รวมทั้งน้ํายาทําความสะอาดน้ํายาดับกลิ่น น้ํายาฆําเชื้อตําง ๆ วัสดุดัก/กําจัดแมลง
พาหะนําโรครวมถึงวัสดุอุปกรณ๑ในการสํงเสริม ปูองกันด๎านสุขอนามัย ฯลฯ  เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล 
หนํวยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง            
(พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
 
 

 



 
 

 วัสดุการเกษตร  (331000)      จ านวน  50,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพ่ือใช๎ในสํานักงาน เชํนสารเคมีปูองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว๑ 
อาหารสัตว๑ พันธุ๑พืช ถุงมือ จอบ เสียมใบมีดตัดหญ๎า ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)         
หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (331100)     จ านวน  10,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เพ่ือใช๎กับสํานักงานเชํน กระดาษเขียนโปสเตอร๑ พํูกันและสี 
ฟิล๑ม ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาลหนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมปรากฏ               
เป็นไปตามพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 วัสดุเครื่องแต่งกาย  (331200)      จ านวน    7,000 บาท 
 

เ พ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ เครื่องแตํงกาย เ พ่ือใช๎กับสํานักงานและออกปฏิบัติงานภาคสนาม              
เชํน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ๎า รองเท๎าฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล  หนํวยงานที่รับผิดชอบ                
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)        
หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)      จ านวน   30,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ เชํน แปูนพิมพ๑โปรแกรมคอมพิวเตอร๑หรือซอฟแวร๑ หมึกพิมพ๑ เมนบอร๑ด 
ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาลหนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 วัสดุอื่นๆ  (331700)       จ านวน    10,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอ่ืนๆ ที่จําเป็นต๎องใช๎ อาทิเชํน ฟิล๑มกรองแสง ฟิล๑มกันความร๎อน ตราสัญลักษณ๑ตําง ๆ 
รถเข็น หรือ วัสดุอ่ืน ๆที่ไมํสามารถจัดเข๎าประเภทวัสดุในประเภทตําง ๆ ได๎ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล        
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2561-2564) หนา๎ 124 ข๎อ 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

ค่าสาธารณูปโภค  (340000)              รวม  245,000  บาท 
 

 ค่าไฟฟ้า  (340100)          จ านวน     180,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคํากระแสไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือใช๎สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล  หนํวยงานที่รับผิดชอบ             
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)   
หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 ค่าน้ าประปา  (340200)         จ านวน     65,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําน้ําประปา ฯลฯ เพ่ือใช๎สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล  หนํวยงานที่รับผิดชอบ               
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  
หน๎า 124 ข๎อ 6 
 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (00223)   รวม  180,000 บาท 
 

งบด าเนินงาน  (300000)       รวม    20,000 บาท 
 

ค่าใช้สอย  (320000)        รวม     20,000  บาท 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300) 
รวม    20,000 บาท 

 

โครงการสํงเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพผู๎ปุวยติดเตียง/โรคเรื้อรัง  ตั้งไว๎    20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง/โรคเรื้อรัง เพ่ือตรวจ

เยี่ยมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยติดเตียง ป่วยโรคเรื้อรัง  จัดกิจกรรมออกตรวจเยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
ติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ให้ค าแนะน าผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ในการดูแลสุขภาพหาข้อมูลและการท าวิจัย
ในชุมชน เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพร่างกายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเอง   ค่าใช้จ่าย  
ในโครงการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าจัดประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่รับผิดชอบ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 80 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑ด๎านการสํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท๎องถิ่น ของจังหวัด
เชียงใหมํ 
 
 
 
 



 
 
งบเงินอุดหนุน (600000)       รวม  160,000   บาท 
 

เงินอุดหนุน (610000)       รวม    160,000    บาท 
 

 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)    รวม   160,000    บาท 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน      ตั้งไว้   160,000    บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายใช๎ในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านภายในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง จํานวน 8 

หมูํบ๎าน ดําเนินการตามโครงการในพระราชดําริด๎านการสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง หน๎า 23  ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑ด๎านการสํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวและ
บริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท๎องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 1 ตําบลยางเนิ้ง                                  จํานวน 20,000 บาท 
 

• โครงการประชาชนบ๎านกูํเสือ สุขภาพฟันดี ตามโครงการหนํวยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน
(พระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9 ด๎านการแพทย๑และสาธารณสุขไทย) ดําเนินการกิจกรรมด๎านทันตสุขภาพใน
หมูํบ๎าน สํงเสริม ปูองกันทันตสุขภาพ ตรวจคัดกรองสุขภาพฟัน ใช๎งบประมาณ 7,000 บาท 

• โครงการบ๎านกูํเสือ สดใสต๎านภัยยาเสพติดตามโครงการรณรงค๑และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To Be 
Number One  (ศูนย๑เพ่ือนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)  
รณรงค๑ปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน อบรมให๎ความรู๎เข๎าใจในการปูองกันยาเสพติด สร๎างแกนนําชมรม 
To Be Number One  ใช๎งบประมาณ 7,000 บาท  

• โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็ง ปี 2562 บ๎านกูํเสือ หมูํที่ 1 ตําบลยางเนิ้ง 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ  อบรมให๎ความรู๎โรคมะเร็งเต๎านม การตรวจเต๎านมด๎วยตนเอง สํงเสริมและสนับสนุน
อุปกรณ๑และสื่อตําง ๆในการคัดกรองก๎อนที่เต๎านมอยํางมีประสิทธิภาพ ใช๎งบประมาณ 6,000 บาท 

  

2. อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 2 ตําบลยางเนิ้ง                                  จํานวน 20,000 บาท 
 

• โครงการประชาชนบ๎านเวฬุวัน สุขภาพฟันดี ตามโครงการหนํวยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน 
(พระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9 ด๎านการแพทย๑และสาธารณสุขไทย ) ดําเนินการกิจกรรมด๎านทันตสุขภาพใน
หมูํบ๎าน สํงเสริม ปูองกันทันตสุขภาพ  ตรวจคัดกรองสุขภาพฟัน ใช๎งบประมาณ 7,000 บาท 

• โครงการบ๎านเวฬุวัน สดใสต๎านภัยยาเสพติดตามโครงการรณรงค๑และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To Be 
Number One  (ศูนย๑เพ่ือนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)  
รณรงค๑ปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน อบรมให๎ความรู๎เข๎าใจในการปูองกันยาเสพติด สร๎างแกนนําชมรม 
To Be Number One  ใช๎งบประมาณ 7,000 บาท  

• โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็ง ปี 2562 บ๎านเวฬุวัน หมูํที่ 2 ตําบลยางเนิ้ง 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ อบรมให๎ความรู๎โรคมะเร็งเต๎านม การตรวจเต๎านมด๎วยตนเอง สํงเสริมและสนับสนุน
อุปกรณ๑และสื่อตําง ๆในการคัดกรองก๎อนที่เต๎านมอยํางมีประสิทธิภาพ ใช๎งบประมาณ 6,000 บาท 

 



 
 

3. อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 3 ตําบลยางเนิ้ง                                จํานวน 20,000 บาท 
 

• โครงการประชาชนบ๎านยางเนิ้ง สุขภาพฟันดี ตามโครงการหนํวยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน 
(พระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9 ด๎านการแพทย๑และสาธารณสุขไทย ) ดําเนินการกิจกรรมด๎านทันตสุขภาพใน
หมูํบ๎าน สํงเสริม ปูองกันทันตสุขภาพ  ตรวจคัดกรองสุขภาพฟัน ใช๎งบประมาณ 7,000 บาท 

• โครงการบ๎านยางเนิ้ง สดใสต๎านภัยยาเสพติดตามโครงการรณรงค๑และแก๎ไขปัญหายาเสพติด       
To Be Number One (ศูนย๑เพ่ือนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา                    
สิริวัฒนาพรรณวดี)  รณรงค๑ปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน อบรมให๎ความรู๎เข๎าใจในการปูองกันยาเสพติด 
สร๎างแกนนําชมรม To Be Number One  ใช๎งบประมาณ 7,000 บาท  

• โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็ง ปี 2562 บ๎านยางเนิ้ง หมูํที่  3             
ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ อบรมให๎ความรู๎โรคมะเร็งเต๎านม การตรวจเต๎านมด๎วยตนเอง สํงเสริม
และสนับสนุนอุปกรณ๑และสื่อตําง ๆในการคัดกรองก๎อนที่เต๎านมอยํางมีประสิทธิภาพ ใช๎งบประมาณ 6,000 บาท 
 

4. อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 4 ตําบลยางเนิ้ง                                  จํานวน 20,000 บาท 
 

• โครงการประชาชนบ๎านเชียงยืน สุขภาพฟันดี ตามโครงการหนํวยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน 
(พระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9 ด๎านการแพทย๑และสาธารณสุขไทย ) ดําเนินการกิจกรรมด๎านทันตสุขภาพใน
หมูํบ๎าน สํงเสริม ปูองกันทันตสุขภาพ  ตรวจคัดกรองสุขภาพฟัน ใช๎งบประมาณ 7,000 บาท 

• โครงการบ๎านเชียงยืน สดใสต๎านภัยยาเสพติดตามโครงการรณรงค๑และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To 
Be Number One  (ศูนย๑เพ่ือนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี)  รณรงค๑ปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน อบรมให๎ความรู๎เข๎าใจในการปูองกันยาเสพติด สร๎างแกนนํา
ชมรม To Be Number One  ใช๎งบประมาณ 7,000 บาท  

• โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็ง ปี 2562 บ๎านเชียงยืน หมูํที่  4          
ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ อบรมให๎ความรู๎โรคมะเร็งเต๎านม การตรวจเต๎านมด๎วยตนเอง สํงเสริม
และสนับสนุนอุปกรณ๑และสื่อตําง ๆในการคัดกรองก๎อนที่เต๎านมอยํางมีประสิทธิภาพ ใช๎งบประมาณ 6,000 บาท 

5. อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 5 ตําบลยางเนิ้ง                                  จํานวน 20,000 บาท 
 

• โครงการประชาชนบ๎านศรีโพ สุขภาพฟันดี ตามโครงการหนํวยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน 
(พระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9 ด๎านการแพทย๑และสาธารณสุขไทย ) ดําเนินการกิจกรรมด๎านทันตสุขภาพใน
หมูํบ๎าน สํงเสริม ปูองกันทันตสุขภาพ  ตรวจคัดกรองสุขภาพฟัน ใช๎งบประมาณ 7,000 บาท 

• โครงการบ๎านศรีโพ สดใสต๎านภัยยาเสพติดตามโครงการรณรงค๑และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To Be 
Number One  (ศูนย๑เพ่ือนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน ทูลกระหมํอมอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)  
รณรงค๑ปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน อบรมให๎ความรู๎เข๎าใจในการปูองกันยาเสพติด สร๎างแกนนําชมรม 
To Be Number One  ใช๎งบประมาณ 7,000 บาท  

• โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็ง ปี 2562 บ๎านศรีโพ หมูํที่ 5 ตําบลยางเนิ้ง 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ อบรมให๎ความรู๎โรคมะเร็งเต๎านม การตรวจเต๎านมด๎วยตนเอง สํงเสริมและสนับสนุน
อุปกรณ๑และสื่อตําง ๆในการคัดกรองก๎อนที่เต๎านมอยํางมีประสิทธิภาพ ใช๎งบประมาณ 6,000 บาท  
 

6. อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 6 ตําบลยางเนิ้ง                               จํานวน 20,000 บาท 



 
 

 

• โครงการประชาชนบ๎านต๎นเหียว สุขภาพฟันดี ตามโครงการหนํวยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน 
(พระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9 ด๎านการแพทย๑และสาธารณสุขไทย ) ดําเนินการกิจกรรมด๎านทันตสุขภาพใน
หมูํบ๎าน สํงเสริม ปูองกันทันตสุขภาพ  ตรวจคัดกรองสุขภาพฟัน ใช๎งบประมาณ 7,000 บาทฅ 

• โครงการบ๎านต๎นเหียว สดใสต๎านภัยยาเสพติดตามโครงการรณรงค๑และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To 
Be Number One  (ศูนย๑เพ่ือนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี)  รณรงค๑ปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน อบรมให๎ความรู๎เข๎าใจในการปูองกันยาเสพติด สร๎างแกนนํา
ชมรม To Be Number One  ใช๎งบประมาณ 7,000 บาท  

• โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็ง ปี 2562 บ๎านต๎นเหียว หมูํที่  6        
ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ อบรมให๎ความรู๎โรคมะเร็งเต๎านม การตรวจเต๎านมด๎วยตนเอง สํงเสริม
และสนับสนุนอุปกรณ๑และสื่อตําง ๆในการคัดกรองก๎อนที่เต๎านมอยํางมีประสิทธิภาพ ใช๎งบประมาณ 6,000 บาท 
 

7. อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 7 ตําบลยางเนิ้ง                                  จํานวน 20,000 บาท 
 

• โครงการประชาชนบ๎านปุาแดด สุขภาพฟันดี ตามโครงการหนํวยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน 
(พระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9 ด๎านการแพทย๑และสาธารณสุขไทย ) ดําเนินการกิจกรรมด๎านทันตสุขภาพใน
หมูํบ๎าน สํงเสริม ปูองกันทันตสุขภาพ  ตรวจคัดกรองสุขภาพฟัน ใช๎งบประมาณ 7,000 บาท 

• โครงการบ๎านปุาแดด สดใสต๎านภัยยาเสพติดตามโครงการรณรงค๑และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To 
Be Number One  (ศูนย๑เพ่ือนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี)  รณรงค๑ปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน อบรมให๎ความรู๎เข๎าใจในการปูองกันยาเสพติด สร๎างแกนนํา
ชมรม To Be Number One  ใช๎งบประมาณ 7,000 บาท  

• โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็ง ปี 2562 บ๎านปุาแดด หมูํที่  7             
ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ อบรมให๎ความรู๎โรคมะเร็งเต๎านม การตรวจเต๎านมด๎วยตนเอง สํงเสริม
และสนับสนุนอุปกรณ๑และสื่อตําง ๆในการคัดกรองก๎อนที่เต๎านมอยํางมีประสิทธิภาพ ใช๎งบประมาณ 6,000 บาท 
 

8. อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 1 ตําบลสารภี                                   จํานวน 20,000 บาท 
 

• โครงการประชาชนบ๎านสารภี สุขภาพฟันดี ตามโครงการหนํวยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน 
(พระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9 ด๎านการแพทย๑และสาธารณสุขไทย ) ดําเนินการกิจกรรมด๎านทันตสุขภาพ      
ในหมูํบ๎าน สํงเสริม ปูองกันทันตสุขภาพ  ตรวจคัดกรองสุขภาพฟัน ใช๎งบประมาณ 7,000 บาท 

• โครงการบ๎านสารภี สดใสต๎านภัยยาเสพติดตามโครงการรณรงค๑และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To Be 
Number One  (ศูนย๑เพ่ือนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)  
รณรงค๑ปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน อบรมให๎ความรู๎เข๎าใจในการปูองกันยาเสพติด สร๎างแกนนําชมรม 
To Be Number One  ใช๎งบประมาณ 7,000 บาท  

• โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็ง ปี 2562 บ๎านสารภี หมูํที่ 1 ตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ อบรมให๎ความรู๎โรคมะเร็งเต๎านม การตรวจเต๎านมด๎วยตนเอง สํงเสริมและสนับสนุน
อุปกรณ๑และสื่อตําง ๆในการคัดกรองก๎อนที่เต๎านมอยํางมีประสิทธิภาพ ใช๎งบประมาณ 6,000 บาท  
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) 



 
 
 

งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์  (00232)    รวม   90,000 บาท 
 

งบด าเนินงาน  (300000)       รวม   80,000 บาท 
 

ค่าใช้สอย  (320000)        รวม    80,000  บาท 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)               
รวม     80,000  บาท 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม) 
ตั้งไว้   80,000   บาท 

 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม) หมูํที่ 1 ต.ยางเนิ้ง  
จํานวนเงิน 10,000 บาท 

 เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม) ผู๎สูงอายุ หมูํที่ 1 ต.ยางเนิ้ง เพ่ือเป็นการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุํมผู๎สูงอายุ ให๎ใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑ตํอตนเองและสํวนรวม ลดภาวการณ๑พ่ึงพิงของผู๎สูงอายุตํอครอบครัว ลดภาวะโรคซึมเศร๎า และสร๎าง
คุณคําให๎เกิดขึ้นในตัวเอง เป็นแบบอยํางที่ดีให๎แกํผู๎สูงอายุด๎วยกันเอง  คนในครอบครัวและชุมชน รวมถึงแก๎ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองคนในครอบครัว และชุมชน คัดเลือกกลุํมแกนนําผู๎สูงอายุ เพ่ือเข๎ารํวม
โครงการนํารํองด๎านสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุเป็นแกนนําและต๎นแบบในการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล      
ตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 81 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม) หมูํที่ 2 ต.ยางเนิ้ง  
จํานวนเงิน 10,000 บาท 

 เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม) ผู๎สูงอายุ หมูํที่ 2 ต.ยางเนิ้ง เพ่ือเป็นการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุํมผู๎สูงอายุ ให๎ใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑ตํอตนเองและสํวนรวม ลดภาวการณ๑พ่ึงพิงของผู๎สูงอายุตํอครอบครัว ลดภาวะโรคซึมเศร๎า และสร๎าง
คุณคําให๎เกิดขึ้นในตัวเอง เป็นแบบอยํางที่ดีให๎แกํผู๎สูงอายุด๎วยกันเอง คนในครอบครัวและชุมชน รวมถึงแก๎ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองคนในครอบครัว และชุมชน คัดเลือกกลุํมแกนนําผู๎สูงอายุ เพ่ือเข๎ารํวม
โครงการนํารํองด๎านสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุเป็นแกนนําและต๎นแบบในการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล      
ตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 81 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 
 
 



 
 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม) หมูํที่ 3 ต.ยางเนิ้ง  
จํานวนเงิน 10,000 บาท 

 เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม)  ผู๎สูงอายุ หมูํที่ 3 ต.ยางเนิ้ง เพ่ือเป็นการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุํมผู๎สูงอายุ ให๎ใช๎เวลาวําง
ให๎เกิดประโยชน๑ตํอตนเองและสํวนรวม ลดภาวการณ๑พ่ึงพิงของผู๎สูงอายุตํอครอบครัว ลดภาวะโรคซึมเศร๎า และ
สร๎างคุณคําให๎เกิดข้ึนในตัวเอง เป็นแบบอยํางที่ดีให๎แกํผู๎สูงอายุด๎วยกันเอง คนในครอบครัวและชุมชน รวมถึงแก๎ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองคนในครอบครัว และชุมชน คัดเลือกกลุํมแกนนําผู๎สูงอายุ เพ่ื อเข๎ารํวม
โครงการนํารํองด๎านสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุเป็นแกนนําและต๎นแบบในการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล      
ตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 81 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม) หมูํที่ 4 ต.ยางเนิ้ง  
จํานวนเงิน 10,000 บาท 

 เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม) ผู๎สูงอายุ หมูํที่ 4 ต.ยางเนิ้ง เพ่ือเป็นการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุํมผู๎สูงอายุ ให๎ใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑ตํอตนเองและสํวนรวม ลดภาวการณ๑พ่ึงพิงของผู๎สูงอายุตํอครอบครัว ลดภาวะโรคซึมเศร๎า และสร๎าง
คุณคําให๎เกิดขึ้นในตัวเอง เป็นแบบอยํางที่ดีให๎แกํผู๎สูงอายุด๎วยกันเอง  คนในครอบครัวและชุมชน รวมถึงแก๎ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองคนในครอบครัว และชุมชน คัดเลือกกลุํมแกนนําผู๎สูงอายุ เพ่ือเข๎ารํวม
โครงการนํารํองด๎านสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุเป็นแกนนําและต๎นแบบในการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล      
ตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 81 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 

5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม) หมูํที่ 5 ต.ยางเนิ้ง  
จํานวนเงิน 10,000 บาท 

 เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม) ผู๎สูงอายุ หมูํที่ 5 ต.ยางเนิ้ง เพ่ือเป็นการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุํมผู๎สูงอายุ ให๎ใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑ตํอตนเองและสํวนรวม ลดภาวการณ๑พ่ึงพิงของผู๎สูงอายุตํอครอบครัว ลดภาวะโรคซึมเศร๎า และสร๎าง
คุณคําให๎เกิดขึ้นในตัวเอง เป็นแบบอยํางที่ดีให๎แกํผู๎สูงอายุด๎วยกันเอง คนในครอบครัวและชุมชน รวมถึงแก๎ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองคนในครอบครัว และชุมชน คัดเลือกกลุํมแกนนําผู๎สูงอายุ เพ่ือเข๎ารํวม
โครงการนํารํองด๎านสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุเป็นแกนนําและต๎นแบบในการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล      
ตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 81 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 



 
 

6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม) หมูํที่ 6 ต.ยางเนิ้ง  
จํานวนเงิน 10,000 บาท 

 เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม) ผู๎สูงอายุ หมูํที่ 6 ต.ยางเนิ้ง เพ่ือเป็นการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุํมผู๎สูงอายุ ให๎ใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑ตํอตนเองและสํวนรวม ลดภาวการณ๑พ่ึงพิงของผู๎สูงอายุตํอครอบครัว ลดภาวะโรคซึมเศร๎า และสร๎าง
คุณคําให๎เกิดขึ้นในตัวเอง เป็นแบบอยํางที่ดีให๎แกํผู๎สูงอายุด๎วยกันเอง  คนในครอบครัวและชุมชน รวมถึงแก๎ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองคนในครอบครัว และชุมชน คัดเลือกกลุํมแกนนําผู๎สูงอายุ เพ่ือเข๎ารํวม
โครงการนํารํองด๎านสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุเป็นแกนนําและต๎นแบบในการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล      
ตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 81 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม)  หมูํที่ 7 ต.ยางเนิ้ง  
จํานวนเงิน 10,000 บาท 

 เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม) ผู๎สูงอายุ หมูํที่ 7 ต.ยางเนิ้ง เพ่ือเป็นการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุํมผู๎สูงอายุ ให๎ใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑ตํอตนเองและสํวนรวม ลดภาวการณ๑พ่ึงพิงของผู๎สูงอายุตํอครอบครัว ลดภาวะโรคซึมเศร๎า และสร๎าง
คุณคําให๎เกิดขึ้นในตัวเอง เป็นแบบอยํางที่ดีให๎แกํผู๎สูงอายุด๎วยกันเอง  คนในครอบครัวและชุมชน รวมถึงแก๎ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองคนในครอบครัว และชุมชน คัดเลือกกลุํมแกนนําผู๎สูงอายุ เพ่ื อเข๎ารํวม
โครงการนํารํองด๎านสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุเป็นแกนนําและต๎นแบบในการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล      
ตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 81 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม) หมูํที่ 1,2,4,8 ต.สารภี  
จํานวนเงิน 10,000 บาท 

 เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม) ผู๎สูงอายุ หมูํที่ 1,2,4,8 ต.สารภี เพ่ือเป็นการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุํมผู๎สูงอายุ ให๎ใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน๑ตํอตนเองและสํวนรวม ลดภาวการณ๑พ่ึงพิงของผู๎สูงอายุตํอครอบครัว ลดภาวะโรคซึมเศร๎า 
และสร๎างคุณคําให๎เกิดขึ้นในตัวเอง เป็นแบบอยํางที่ดีให๎แกํผู๎สูงอายุด๎วยกันเอง คนในครอบครัวและชุมชน รวมถึง
แก๎ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองคนในครอบครัว และชุมชน คัดเลือกกลุํมแกนนําผู๎สูงอายุ เพ่ือเข๎า
รํวมโครงการนํารํองด๎านสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุเป็นแกนนําและต๎นแบบในการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล      
ตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 81 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 
งบเงินอุดหนุน  (600000)       รวม   10,000  บาท 
 

เงินอุดหนุน (610000)        รวม   10,000   บาท 
 

 เงินอุดหนุนเอกชน  (610300)       รวม   10,000   บาท 
 

อุดหนุนศูนย๑พัฒนาครอบครัว (ศพค.)     ตั้งไว๎    10,000   บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาต าบลยางเนิ้ง โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี     

และครอบครัวในต าบลยางเนิ้ง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ที่เป็นผู้น าครอบครัว         
ผู้น าชุมชนและสตรี ผู้มีจิตอาสา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของกลุ่มสตรี พัฒนาและสร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้น าสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาครอบครัว        
และปัญหาสังคมให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้น าสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาตน เพ่ือขยายผลแก่สตรีกลุ่มอ่ืนๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 129 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)          รวม   6,261,100   บาท 
 

งบบุคลากร  (200000)          รวม  4,525,700   บาท 
 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (220000)         รวม   4,525,700    บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว๎  2,374,200  บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและคําปรับปรุงเงินเดือนประจําปี พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  ให๎แกํพนักงาน

เทศบาลของกองชําง จํานวน 7 อัตรา  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

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

สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และหนังสือจังหวัด
เชียงใหมํ ดํวนที่สุด ที่ ชม 0823.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

เงินประจําตําแหนํง       ตั้งไว๎      85,200  บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินประจําตําแหนํง ผู๎อํานวยการกองชําง และหัวหน๎าฝุายแบบแผนและกํอสร๎าง จํานวน      

2 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 
2559 และหนังสือจังหวัดเชียงใหมํ ดํวนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 15055 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

คําจ๎างพนักงานจ๎าง       ตั้งไว๎   1,899,300  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน คําตอบแทนพิเศษ  ให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป      

ของกองชําง จํานวน 13  อัตรา  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล     
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง      ตั้งไว๎       99,800   บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินที่จํายเพ่ิมพนักงานจ๎างของกองชําง จํานวน 9 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริม      

การปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และหนังสือจังหวัดเชียงใหมํ ที่ ชม 
0023.2/ว32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
 
 



 
 

 
งบด าเนินงาน  (300000)          รวม 1,519,400 บาท 
 

ค่าตอบแทน  (310000)        รวม     107,400  บาท 
 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100)         
รวม     33,000   บาท 

 

คําตอบแทนชํางผู๎ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ๎าง  ตั้งไว๎     25,000   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนชํางผู๎ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ๎าง หนํวยงานที่รับผิดชอบ     

กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 
 

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

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 
 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)   จ านวน  25,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ๎างตามภารกิจ
และพนักจ๎างทั่วไปของกองชําง ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559  หนํวยงานที่รับผิดชอบ      
กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 ค่าเช่าบ้าน  (310400)       จ านวน 42,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านหรือคําเชําซื้อบ๎านให๎แกํพนักงานของเทศบาลตําบลยางเนิ้งของกองชําง          
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก๎ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล      
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)           จ านวน   7,400  บาท 

 

เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง กองชําง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ชํวยเหลือการศึกษาบุตรได๎  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

ค่าใช้สอย  (320000)       รวม    610,000  บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)    รวม    225,000  บาท 
 

คําจ๎างเหมาบริการ       ตั้งไว๎    120,000   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ๑การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น     
เพ่ือจํายเป็นคําแรงงานให๎กับผู๎รับจ๎างทําอยํางใดอยํางหนึ่ง  ซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลง ซํอมแซม ตํอเติม 
เสริมสร๎าง วัสดุ ครุภัณฑ๑หรือท่ีดิน หรือสิ่งปลูกสร๎าง และอยูํในความรับผิดชอบของผู๎รับจ๎าง เชํน คําจ๎างเหมาแบก
หามสัมภาระ ทําความสะอาด  คําแปลงเอกสาร   คําจ๎างพิมพ๑ คําเข๎าเลํม รวมถึงคําจ๎างเหมาแรงงานอ่ืน คําจ๎าง
เหมาแรงงานรายวัน ฯลฯ ที่เป็นประโยชน๑แกํเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เป็นต๎น หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

คําติดตั้งไฟฟูา        ตั้งไว๎       5,000   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟูา การเพ่ิมกําลังไฟฟูา การขยายเขตไฟฟูา     

การบํารุงรักษา หรือซํอมแซมระบบไฟฟูาและอุปกรณ๑ หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

คําธรรมเนียมตํางๆ       ตั้งไว๎ 100,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่นการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง การด าเนินคดีกรณีพิพาท 
การรังวัดจัดท าแผนที่ การจัดท าทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาคุ้มครอง
ปูองกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผํนดินสําหรับพลเมืองใช๎รํวมกัน พ.ศ.2553 ข๎อ 13 หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
กองช่าง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)          
รวม  235,000  บาท 

 

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว๎ 35,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําเดินทางไปราชการภายในและนอกราชอาณาจักรของผู๎บริหาร  พนักงาน และลูกจ๎าง เชํน 

คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ 
คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน คําลงทะเบียนตํางๆ  และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก๎ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล       
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
 

 



 
 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑ถนนสวย น้ําใส ไม๎งาม    ตั้งไว๎     200,000    บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑ถนนสวย น้ําใส ไม๎งาม บริเวณสองข๎างทาง
ถนนสายเชียงใหมํ-ลําพูน สี่แยกยางเนิ้ง ถนนสายยางเนิ้ง-ขัวมุง  และประดับตกแตํงไม๎ดอกไม๎ประดับ ภายในเขต
เทศบาล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 111 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสํงเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ๑ โดยใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400)     จ านวน  150,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาซํอมแซมทรัพย๑สิน   เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ   เชํน ยานพาหนะ 
เครื่องตัดหญ๎า เครื่องคอมพิวเตอร๑ เครื่องพิมพ๑ดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องปรับอากาศ คําบํารุงรักษาหรือซํอมแซม
ทรัพย๑สินอ่ืนๆ คําปรับปรุง คําบํารุงรักษาหรือซํอมแซมที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ฯลฯ หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

ค่าวัสดุ  (330000)       รวม     730,000 บาท 
 

 วัสดุส านักงาน  (330100)           จ านวน      35,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชํน กระดาษ  ตรายาง เครื่องคิดเลข แผงกั้นห๎อง ฟิล๑มกรองแสง 
มํานปรับแสง ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เครื่องเขียน แบบพิมพ๑ พรม สิ่งพิมพ๑ที่ได๎จากการซื้อหรือจ๎าง
พิมพ๑ ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (330200)                จ านวน    200,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑ไฟฟูา เชํน หลอดไฟฟูา สายไฟฟูา สวิทต๑ไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา คัทเอ๏าท๑
ไฟฟูา หม๎อแปลงไฟฟูา เทปพันสายไฟฟูา เบรกเกอร๑  รีซีสเตอร๑ ฟิวส๑ มูฟวิ่งคอยส๑คอนเดนเซอร๑ โคมไฟฟูาพร๎อม
อุปกรณ๑ ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 103 ข๎อ 72 
 

 วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)          จ านวน       5,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน หม๎อ กระทะ กะละมัง มีด ถัง ถาด แก๎วน้ํา จานรอง ถ๎วยชาม 
ช๎อนส๎อม กระจกเงา กระติกน้ําร๎อน กระติกน้ําแข็ง เตาไฟฟูา ไม๎กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการ
เทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง                  
(พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
 
 



 
 

 

 วัสดุก่อสร้าง  (330600)           จ านวน   150,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑การกํอสร๎าง เชํน ไม๎ตํางๆ ค๎อน คีม ชะแลง จอบ  เสียม  สิ่ว สวําน 
เลื่อย สี ปูนชีเมนต๑ กระเบื้อง สังกะสี ทราย หิน หินคลุก เหล็กเส๎น ตะปู  แปรงทาสี ทินเนอร๑ บุ๎งกี๋ เทปวัดระยะ 
เครื่องวัดขนาดเล็ก โถส๎วม อํางล๎างมือ ทํอตํางๆ ทํอน้ําและอุปกรณ๑ประปา และวัสดุอุปกรณ๑ตําง ๆ ฯลฯ เพ่ือใช๎        
ในกิจการเทศบาลหนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง      
(พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 103 ข๎อ 70 
 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330900)          จ านวน     30,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ๑และอะไหลํอ่ืน ที่ใช๎กับ รถจักรยานยนต๑ รถยนต๑ รถบรรทุก ฯลฯ เชํน       
ยางรถยนต๑ แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก เพลา หัวเทียน แมํแรง ไขควง ประแจ แมํแรง กุญแจเลื่อน คีมล็อค กระจกมอง
ข๎าง พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ หม๎อน้ํา ครัตซ๑ ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ         
กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)                จ านวน     120,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๏าด น้ํามันเบนซิน 

น้ํามันเครื่อง น้ํามันเตา น้ํามันจารบี ก๏าส แก๏สหุงต๎ม ถําน ฯลฯ เพ่ือใช๎สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล คําวัสดุเชื้อเพลิง
และหลํอลื่นยานพาหนะ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2560 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง         
(พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 
 

 วัสดุการเกษตร (331000)           จ านวน     15,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชํน เคียว จอบหมุน สปริงเกลอร๑ (Sprinkler) กรรไกรตัดแตํงกิ่ง
สารเคมีปูองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว๑ พันธุ๑พืช ปุ๋ย อาหารสัตว๑ ผ๎าใบหรือผ๎าพลาสติก วัสดุเพาะชํา  อุปกรณ๑
ในการขยายพันธุ๑พืช เชํนใบมีด เชือก ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการเทศบาล  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)          จ านวน     25,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน แผํนปูายโฆษณา ฟิล๑ม  ฟิล๑มสไลด๑ แถบบันทึกเสียง        
หรือภาพถํายดาวเทียม ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการเทศบาล  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)           จ านวน     50,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ เชํน โปรแกรมคอมพิวเตอร๑หรือซอฟแวร๑ แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล
อุปกรณ๑บันทึกข๎อมูล หนํวยประมวลผล ฮาร๑ดดิสก๑ไดรฟ์  เมนบอร๑ด เมาส๑ แปูนพิมพ๑ หมึกพิมพ๑ เครื่องกระจาย
สัญญาณ ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 
 

 วัสดุอื่นๆ  (331700)                  จ านวน    100,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอ่ืน ๆ ที่จําเป็นต๎องใช๎ อาทิเชํน ปูายซอย ปูายบอกทาง ผ๎าสีสําหรับจัดตกแตํงสถานที่  
ผ๎าสําหรับเขียนปูายประชาสัมพันธ๑  มิเตอร๑น้ํา - ไฟ  ตะแกรงกันสวะ หรือวัสดุอ่ืน ๆ  ที่ไมํสามารถจัดเข๎าประเภท
วัสดุ ในประเภทตํางๆ  เพ่ือใช๎ในกิจการของเทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบกองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 104 ข๎อ 73 

 

ค่าสาธารณูปโภค  (340000)              รวม      72,000  บาท 
 

 ค่าไฟฟ้า  (340100)          จ านวน       72,000   บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคํากระแสไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือใช๎สําหรับใช๎ในกิจการเทศบาล  หนํวยงานที่รับผิดชอบกองชําง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

งบลงทุน (400000)        รวม     201,000  บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์  (410000)       รวม     101,000  บาท 
 

 ครุภัณฑ์โรงงาน (411000)                                             รวม       4,000    บาท 
 

เครื่องตัดไฟเบอร๑              จํานวน  4,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร๑ ขนาด 14 นิ้ว กําลังไฟฟูา 2,000 วัตต๑  จํานวน 1 เครื่อง  

เป็นครุภัณฑ๑นอกบัญชี เนื่องจากมิได๎กําหนดไว๎  โดยจัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น โดยมีความจําเป็นต๎องใช๎ในกิจการ
เทศบาล หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 )          
(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 33 ข๎อ 4 (7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  ครุภัณฑ์ส ารวจ (411300)                                          รวม       25,000  บาท 
 

เครื่องหาพิกัดด๎วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา   จํานวน  25,000  บาท 
เ พ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ เครื่องหาพิกัดด๎วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จํานวน 1 เครื่อง              

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1. มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง 
2. มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD 
3. บันทึกข๎อมูลตําแหนํงพิกัดได๎ไมํน๎อยกวํา 2,000 จุด และสร๎างเส๎นทางได๎ 200 เส๎นทาง 
4. บันทึกข๎อมูลคําพิกัดโดยอัตโนมัติได๎ถึง 10,000 จุด 
5. มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยูํ และข๎อมูลตําแหนํงสถานที่สําคัญไมํน๎อยกวํา 500,000 ตําแหนํง 
6. มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส๑และระบบหาคําความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ 
7. มีพอร๑ตสําหรับเชื่อมตํอกับเครื่องคอมพิวเตอร๑ผํานทาง USB port แบบ High-Speed 

หมายเหตุ : เครื่องหาพิกัดด๎วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา มีชื่อเรียกอ่ืนคือ เครื่องอํานพิกัดทางภูมิศาสตร๑ 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ของสํานักงบประมาณ ประกาศ ณ เดือนมกราคม 2561 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎าที ่33 ข๎อ 4 (8) 
 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)                                          รวม       22,000  บาท 
 

เครือ่งคอมพิวเตอร๑ สําหรับงานประมวลผล    จํานวน  22,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไมํน๎อยกวํา         

19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนํวย               

มีหนํวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมํน๎อยกวํา 6 MB โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 3.0 GHz  

2. มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้ 
2.1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนํวยความจําขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB 

หรือ 
2.2 มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูํภายในหนํวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics  

Processing Unit  ที่สามารถใช๎หนํวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB 
หรือ 

2.3 มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช๎หนํวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดมีน๎อยกวํา 2 GB 

 
 
 
 



 
 
 

3. มีหนํวยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR4  หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB 
4. มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Drive)  ชนิด SATA  หรือดีกวํา  ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา  1 TB 

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 120 GB จํานวน 1 หนํวย 
5. มี  DVD-RW  หรือดีกวํา  จํานวน 1  หนํวย 
6. มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย  (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา   

จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
7. มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง 
8. มีแปูนพิมพ๑ และเมาส๑ 
9. มีจอภาพแบบ LCD  หรือดีกวํา  มี Contrast  Ratio  ไมํน๎อยกวํา  600 : 1  และมีขนาดไมํน๎อย

กวํา 19  นิ้ว จํานวน  1  หนํวย 
เป็นไปตามเกณฑ๑ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ ประจําปี พ.ศ. 2561  

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 ) (พ.ศ.2561-2564) เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง หน๎า 33 ข๎อ 4 (9)   
 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)    จ านวน  50,000 บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาและซํอมแซมครุภัณฑ๑ของเทศบาล เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)   
หน๎า 124 ข๎อ 6 

 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420000)     รวม     100,000  บาท 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  (421200)   จ านวน 100,000   บาท 
 

       เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง รวมถึงรายจํายเพ่ือดัดแปลง ตํอเติม       
หรือปรับปรุงสิ่งกํอสร๎าง ซึ่งทําให๎ที่ดิน สิ่งกํอสร๎าง มีมูลคําเพ่ิมข้ึน งานปรับปรุงอาคารสํานักงาน และปรับปรุงถนน
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)     
หน๎า 124 ข๎อ 6 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
งบรายจ่ายอื่น (500000)       รวม     15,000  บาท 

 

รายจ่ายอ่ืน  (510000)       รวม     15,000  บาท 
 

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

 

คําตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา      ตั้งไว๎     15,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา และตรวจสอบคุณภาพน้ําบาดาลสําหรับประปา

หมูํบ๎าน ภายในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6 
งานไฟฟ้าถนน  (00242)            รวม 9,512,400  บาท 
 

งบลงทุน  (400000)                   รวม 9,512,400  บาท 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (420000)           รวม  9,512,400  บาท 
 

 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421100)           รวม  9,512,400  บาท 
 

ถนน 
 

• กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. และวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล.พร๎อมบํอพัก ค.ส.ล. ซอยทางเข๎าสวนสาธารณะ         
หนองฟาน หมูํที่ 1 ตําบลยางเนิ้ง              ตั้งไว๎  570,900  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 3.50 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไมํ
น๎อยกวํา 518 ตร.ม. และวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด  0.40 เมตร ยาว 133 เมตร พร๎อมบํอพัก ค.ส.ล. 
จํานวน 15 บํอ ความยาวรวม 148 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่ 8/2561 เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 6 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑
การเสริมสร๎างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ  

 

• กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอยบ๎านนางจีรพรรณ ไชยมงคล  หมูํที่ 1 ตําบลยางเนิ้ง       ตั้งไว๎  42,700  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 3.80 เมตร ยาว 21.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่

ไมํน๎อยกวํา 81.70  ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่ 10/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 7 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎าง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

• กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอยบ๎านนางอรสา หนํอปัน หมูํที่ 2  ตําบลยางเนิ้ง       ตั้งไว๎   107,500   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ยาว 65  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไมํ

น๎อยกวํา 195  ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่ 13/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 7 ข๎อ 3 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

• กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอยบ๎านนางเย็น–สวนนายมา สุต๐า หมูํที่ 2 ตําบลยางเนิ้ง      ตั้งไว๎  87,400 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 3.80 เมตร ยาว 42  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไมํ

น๎อยกวํา 159.60  ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่ 14/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 7 ข๎อ 4 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎าง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

• กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอยบ๎านนางเรือนแก๎ว –บ๎านนายน๎อย ตนสิงห๑  หมูํที่ 3 ตําบลยางเนิ้ง 
                                                                                                  ตั้งไว๎  136,200  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ยาว 42  เมตร หนา 0.15 เมตร ถนน ค.ส.ล. 

ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หรือพ้ืนทีไ่มํน๎อยกวํา 246  ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
ที่ 17/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 7 ข๎อ 5 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัด
เชียงใหมํ 

 

• กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. และวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล.พร๎อมบํอพัก ค.ส.ล. ซอยสามแยกบ๎านนายแดง       
สมเกตุ – หน๎าบ๎านนายพีระกิจ พูนแก๎ว หมูํที่ 4 ตําบลยางเนิ้ง          ตั้งไว๎  487,100  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 3.50 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไมํ
น๎อยกวํา 310.20 ตร.ม. และวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด  0.40 เมตร ยาว 130 เมตร พร๎อมบํอพัก ค.ส.ล. 
จํานวน 15 บํอ ความยาวรวม 145 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่ 21/2561 เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 8 ข๎อ 6 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑
การเสริมสร๎างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

• กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอยบ๎านนายสมบูรณ๑ เงาทอง หมูํที่ 6 ตําบลยางเนิ้ง          ตั้งไว๎  77,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 2.00 เมตร ยาว 13.5  เมตร หนา 0.15 เมตร และถนน 

ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 2.80 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร และถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 2.50 เมตร                 
ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 141.60  ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง      
ที่ 23/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 8 ข๎อ 7 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัด
เชียงใหมํ 

 

• กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอยหน๎าบ๎านนางยอดเรือน  ดวงใจ  หมูํที่ 6 ตําบลยางเนิ้ง  ตั้งไว๎  145,700  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 3.50 เมตร ยาว 75  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไมํ

น๎อยกวํา 262.50  ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่ 24/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 8 ข๎อ 8 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎าง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

• กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอยหน๎าบ๎านนายกิ้น โสนนอก  หมูํที่ 6 ตําบลยางเนิ้ง        ตั้งไว๎  136,300  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ยาว 82  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไมํ

น๎อยกวํา 246  ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่ 25/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 8 ข๎อ 9 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

• กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอยหน๎าบ๎านนายสม ชํวงชัย – บ๎านนางจิตราภรณ๑ งามดี  หมูํที่ 6 ตําบลยางเนิ้ง    
                                                                                                  ตั้งไว๎  152,200  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ยาว 91  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไมํ

น๎อยกวํา 273  ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่ 27/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 9 ข๎อ 10 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. และวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล.พร๎อมบํอพัก ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณะจากสวน      
นายผัด เงาทอง – สวนนายอนุสิน เขื่อนคํา  หมูํที่ 6 ตําบลยางเนิ้ง                               ตั้งไว๎  446,000  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไมํ
น๎อยกวํา 240 ตร.ม. และวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด  1.00 เมตร ยาว 54 เมตร พร๎อมบํอพัก ค.ส.ล. จํานวน 
6 บํอ ความยาวรวม 60 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่ 28/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 9 ข๎อ 11 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การ
เสริมสร๎างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ  

 

• กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอยหลังบ๎านนายธีรพันธ๑ สมย๎อย – โรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
หมูํที่ 6 ตําบลยางเนิ้ง                                                                                   ตั้งไว๎  488,400  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 222  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ไมํน๎อยกวํา 888  ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่ 39/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 9 ข๎อ 12 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การ
เสริมสร๎างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

• กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. และวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล.พร๎อมบํอพัก ค.ส.ล. ซอยบ๎านนายพจน๑ วรรณรัตน๑  
ถึงลําเหมืองกอแหน หมูํที่ 7 ตําบลยางเนิ้ง                                                         ตั้งไว๎  863,900  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 3.00 - 4.00 เมตร ยาว 236.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 812.10 ตร.ม. และวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด  0.40 เมตร ยาว 209 เมตร พร๎อมบํอ
พัก ค.ส.ล. จํานวน 24 บํอ ความยาวรวม 233 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่ 29/2561 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 9 ข๎อ 13 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ  

 

• กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ซอยหน๎าบ๎านนางภาวิณี มณีจันทร๑  หมูํที่ 7 ตําบลยางเนิ้ง     ตั้งไว๎  46,200  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 3.50 เมตร ยาว 25  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไมํ

น๎อยกวํา 87.50  ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่ 32/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 9 ข๎อ 14 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

วางทํอ,รางระบายน้ํา  
 

• กํอสร๎างวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยหลังบ๎านนายเคลื่อน – หลังบ๎านนายหนวด  หมูํที่ 1  ตําบลยางเนิ้ง  
                                           ตั้งไว๎  422,700 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด  1.00 เมตร ยาว 56 เมตร พร๎อมบํอพัก        
ค.ส.ล. จํานวน 7 บํอ ความยาวรวม 63 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่ 9/2561 เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 10 ข๎อ 15 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

• กํอสร๎างวางทํอระบายน้ํา  ค.ส.ล.  พร๎อมบํอพัก ค.ส.ล.  ซอยลําเหมืองสาธารณะหน๎าบ๎าน                       
นางศรีมอย อารยะ – บ๎านนางวัชรี ลําไย   หมูํที่ 2 ตําบลยางเนิ้ง           ตั้งไว๎  257,000  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด  1.00 เมตร ยาว 35 เมตร พร๎อมบํอพัก ค.ส.ล. 
จํานวน 4 บํอ ความยาวรวม 39 เมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่ 11/2561 เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 10 ข๎อ 16 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

• กํอสร๎างวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. พร๎อมบํอพัก ค.ส.ล. ซอยบ๎านนางเย็น – ลําเหมืองสาธารณะ    
หมูํที่ 2 ตําบลยางเนิ้ง                                                              ตั้งไว๎  236,500  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด  0.40 เมตร ยาว 85 เมตร พร๎อมบํอพัก ค.ส.ล. 
จํานวน 10 บํอ ความยาวรวม 95 เมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่ 15/2561 เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 11 ข๎อ 17 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

• กํอสร๎างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ปากซอยเทศบาล 10 –รางระบายน้ําเดิม  หมูํที่ 3  ตําบลยางเนิ้ง 
                                  ตั้งไว๎  190,700  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 0.30 เมตร ยาว 91 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่ 16/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 11 ข๎อ 18 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และ
ความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

• กํอสร๎างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยหน๎าบ๎านนายภมรพล ขันคํา  หมูํที่ 4 ตําบลยางเนิ้ง  
                                                                                                   ตั้งไว๎ 187,500  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 0.30 เมตร ยาว 73 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร 

ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่ 19/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 11 ข๎อ 19 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และ
ความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

• กํอสร๎างวางทํอเหลี่ยม ค.ส.ล. พร๎อมบํอพัก ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณะหน๎าร๎านแฝดประดับยนต๑           
หมูํที่ 5 ตําบลยางเนิ้ง                                                            ตั้งไว๎  1,320,000  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างวางทํอเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ยาว 86 เมตร พร๎อมบํอพัก          
ค.ส.ล. จํานวน 10 บํอ และวางทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด  1.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร  ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่ 22/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  หนํวยงานที่รับผิดชอบ       
กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบล
ยางเนิ้ง หน๎า 11 ข๎อ 20 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

• กํอสร๎างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณะหลังบ๎านนายอนุพันธ๑ วิสัย – ที่ตั้งระบบประปา  
หมูํบ๎าน หมูํที่ 1 ตําบลสารภี                                                                          ตั้งไว๎ 1,076,000  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกว๎าง 1.00 เมตร ยาว 270 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่ 33/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 12 ข๎อ 21 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และ
ความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

กําแพงกันดิน , ราวกันตก และสะพาน 
 

• กํอสร๎างกําแพงกันดิน ค.ส.ล. บ๎านนางอัมพร คุณชม หมูํที่ 3 ตําบลยางเนิ้ง         ตั้งไว ๎ 320,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างกําแพงกันดิน ค.ส.ล. สูง 2.00 เมตร ยาว 40 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

ตําบลยางเนิ้ง ที่ 83/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
หน๎า 12 ข๎อ 22 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

• กํอสร๎างขยายสะพาน ค.ส.ล. ซอยลําเหมืองสาธารณะหน๎าบ๎านนายบุญธรรม เขื่อนคํา หมูํที่ 6        
ตําบลยางเนิ้ง                                                                                          ตั้งไว๎ 178,000  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําวางทํอเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 2.40 x 2.40 เมตร จํานวน 4 ทํอน และเทผิวจราจร ค.ส.ล. 
หลังทํอ พ้ืนที่ 39 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร และราวเหล็กกันตก สูง 0.90 เมตร ยาว 15 เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่ 26/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  หนํวยงานที่รับผิดชอบ     
กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบล
ยางเนิ้ง หน๎า 12 ข๎อ 24 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

ปรับปรุงซํอมแซม 
 
 

• กํอสร๎างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร๑เลย๑ด๎วยแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต พร๎อมรางระบายน้ํา ค.ส.ล.      
ปากซอยเทศบาล 21 – สามแยกหลังโรงเรียนสารภีพิทยาคม หมูํที่ 2 ตําบลยางเนิ้ง          ตั้งไว๎  420,000  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างปรับปรุงผิวจราจร ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ยาว 113  เมตร หนา 0.05 เมตร     
และขนาดกว๎าง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 689  ตร.ม. และรางระบายน้ํา 
ค.ส.ล.ขนาดกว๎าง 0.30 เมตร ยาว 52 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง         
ที่ 12/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 13     
ข๎อ 26 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของ
จังหวัดเชียงใหมํ 

 

• กํอสร๎างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร๑เลย๑ด๎วยแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ถนนสายพระนอน -หนองแฝก        
หมูํที่ 4 ตําบลยางเนิ้ง                                                                                   ตั้งไว๎  516,500  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างปรับปรุงถนนแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ขนาดกว๎าง 1.80 เมตร ยาว 655  เมตร       
หนา 0.05 เมตร และสํวนขยายพื้นท่ี 75 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไมํน๎อยกวํา 1,254  ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่ 18/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561 -2564) 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 14 ข๎อ 28 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และ
ความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

• ปรับปรุงซํอมแซมไหลํทางถนนด๎วยหินคลุก  หมูํที่  8  ตําบลสารภี       ตั้งไว๎  100,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมไหลํทางถนนด๎วยหินคลุก ถนนเลียบลําน้ําแมํสะลาบ จํานวน 130 ลบ.ม.  

ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่ 41/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 13 ข๎อ 25 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย  
และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

• โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑บริเวณสองข๎างทางสี่แยกยางเนิ้ง       ตั้งไว๎   500,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมสะพานบริเวณสี่แยกยางเนิ้ง  (ขัวขาว) ตามแบบแปลนของเทศบาล

ตําบลยางเนิ้ง ที่ 87/2561 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 17  ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

งานสวนสาธารณะ  (00243)            รวม   294,400  บาท 
 

งบลงทุน  (400000)                   รวม   294,400  บาท 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (420000)           รวม    294,400  บาท 
 

 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421100)           รวม    294,400  บาท 
 

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง          ตั้งไว๎     294,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง โดยการเทผิวจราจร ค.ส.ล.         

พ้ืนที่ 659 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ตามแบบแปลนของเทศบาล         
ตําบลยางเนิ้ง ที่ 86/2561 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล         
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 112  ข๎อ 4 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (00244)       รวม  6,500,000   บาท 
 

งบด าเนินงาน  (300000)          รวม  6,500,000   บาท 
 

ค่าใช้สอย  (320000)           รวม    6,500,000   บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)        รวม    6,500,000   บาท 
 

คําจ๎างเอกชนกําจัดขยะ           ตั้งไว๎    6,500,000    บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาจัดเก็บขยะและกําจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  โดยการ

จัดเก็บ ขน ฝังกลบ ทําลายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  โดยจ๎างเป็นรายเดือน  หรือจ๎างเหมาตํอหนํวยหรือตํอตัน  
หรือตํอเที่ยวหรือจ๎างเหมาเป็นครั้ง ๆ ไป  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ๑การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค๑กรปกครองสํวน



 
 
ท๎องถิ่น หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล       
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หนา๎ 124 ข๎อ 6 
 

งานบ าบัดน้ าเสีย  (00245)         รวม     220,000   บาท 
 

งบด าเนินงาน  (300000)          รวม    220,000   บาท
   

ค่าใช้สอย  (320000)           รวม      200,000   บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)        รวม      200,000   บาท 
 

คําจ๎างเหมาลอกลําเหมือง กําจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล     ตั้งไว๎  200,000   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาลอกลําเหมืองสาธารณะ กําจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ๑การเบิกจํายเงิน
คําจ๎างเหมาบริการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล
สี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 104 ข๎อ 75 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสํงเสริม
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ๑ โดยใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)          
รวม  20,000  บาท 

 

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

ในเขตพ้ืนที่ต าบลยางเนิ้ง และรณรงค์ ขุดลอก ล้างท่อระบายน้ าร่วมกับกองช่างและส านักปลัด เทศบาลต าบล   
ยางเนิ้ง ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์
รถดูดโคลนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการป้องกันน้ าท่วมขังในช่วงฤดูน้ าหลาก ช่วยท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงน าโรคต่าง ๆ ลดกลิ่นเหม็นจากน้ าเน่าเสีย เป็นช่วยให้สภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น   
ลดมลพิษทางอากาศ ค่าใช้จ่ายในด าเนินโครงการ เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารกลางวัน
ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 104 ข๎อ 76 สอดคล๎องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร๑การสํงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ๑โดยใช๎เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 
 
งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน  (00252)      รวม  2,735,000   บาท 
 

งบด าเนินงาน  (300000)          รวม  2,735,000   บาท 
 

ค่าใช้สอย  (320000)           รวม    2,735,000   บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)           
     รวม   2,735,000   บาท 

 

โครงการตลาดนัดชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง  “ถนนคนเดินยางเนิ้ง”         ตั้งไว๎ 380,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการตลาดนัดชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง  ถนนคนเดินยางเนิ้ง         

เพ่ือการสํงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งตลาดนัดชุมชน เกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ๑หัตถกรรม ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น และการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยางเนิ้ง กิจกรรมเพ่ือให๎กลุํมแมํบ๎าน กลุํมเกษตร กลุํมอาชีพตํางๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได๎มีโอกาสนําสินค๎าของตนเองมาจัดจําหนําย สํงเสริมชํองทางการจําหนํายและการตลาด
สินค๎าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ๑สินค๎าและบริการของประชาชนในชุมชน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 115 ข๎อ 6 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสํงเสริมการเกษตร การผลิตสินค๎าชุมชน การค๎า การลงทุน สูํสากล ของ
จังหวัดเชียงใหมํ 

 

โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี เทศบาลสัญจรเผยแพรํประชาธิปไตย                ตั้งไว๎ 10,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เทศบาลสัญจรเผยแพรํประชาธิปไตย

สํงเสริมและเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตย และให๎บริการด๎านสวัสดิการสังคม สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแกํประชาชน ในรูปแบบเทศบาลเคลื่อนที่ จัดให๎มีการเสวนา ปรึกษาหารือและตอบข๎อซักถามในการ
ดําเนินการของเทศบาลทุกคําถามทุกคําตอบ สามารถรํวมกันแก๎ไขปัญหา ในชุมชนให๎ดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน 
และตรงตามความต๎องการของประชาชนในพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่
รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 120 
ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให๎บริการประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการจัดเวทีประชาคมตําบล เพ่ือสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน         ตั้งไว๎  50,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการจัดทําเวทีประชาคมตําบล เพ่ือสํงเสริมการมีสํวนรํวมของ

ประชาชน ให๎การสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และแผนพัฒนาตําง ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่
รับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 120  
ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให๎บริการประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

โครงการเขียวสด ลดมลพิษ ชีวิตสดใส       ตั้งไว๎  1,092,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการเขียวสดสะอาดลดมลพิษ ชีวิตสดใส จ๎างเหมาพนักงานทํา

ความสะอาดในหมูํบ๎านในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ฯลฯ โดยจ๎างเป็นรายเดือน เพ่ือเป็นการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของถนน ซอย ที่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมและในเขต
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง ตั้งจํายเป็นคําจ๎างเหมาพนักงานทําความสะอาดในหมูํบ๎าน ฯลฯ และตามนโยบายของ
รัฐบาล หรือยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ๑การเบิกจํายคําจ๎างเหมาบริการขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  หนํวยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 116 ข๎อ 8 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การจัดการส่งเสริมและ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

โครงการหน๎าบ๎าน นํามอง ชุมชนนําอยูํ           ตั้งไว๎  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการหน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ และตามนโยบายของรัฐบาล     

มีการจัดกิจกรรมประกวดน่าบ้านน่ามอง ทุกชุมชนในเขตเทศบาล ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด โดย
จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ และประสานคณะกรรมการหมู่บ้านเพ่ือคัดเลือก
ซอย ถนน บ้านในชุมชนเข้าร่วมประกวด เป็นการสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนพัฒนา
พ้ืนที่ต าบลยางเนิ้ง ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบและพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืนต่อไป  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าเงิน
สนับสนุนโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวด เงินรางวัล ป้ายรางวัล ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560-2562) หน๎า 114 ข๎อ 4 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การ
จัดการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ของ
จังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

โครงการสํงเสริมและพัฒนาสุขภาพแบบองค๑รวม         ตั้งไว๎  170,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการสํงเสริมและพัฒนาสุขภาพแบบองค๑รวม มีการจัดกิจกรรมรณรงค๑ปูองกัน

โรคพิษสุนัขบ๎า เชํน อบรมให๎ความรู๎อาสาสมัครปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า สํารวจประชากรสุนัขและแมวเพ่ือขึ้น
ทะเบียนสัตว๑ควบคุม ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ๎าและยาคุมกําเนิด ทําหมันสัตว๑ เพ่ือควบคุมจํานวนประชากรสุนัขและ
แมว ให๎ความรู๎ความเข๎าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ๎า สุนัขและแมวได๎รับวัคซีนอยํางตํอเนื่อง  และยังมีกิจกรรมอ่ืนๆตาม
โครงการสํงเสริมและพัฒนาสุขภาพแบบองค๑รวม โดยจัดให๎มีกิจกรรมภายในโครงการดังนี้เชํน กิจกรรมรณรงค๑ 
ปูองกัน ควบคุมโรคตําง ๆ ที่เกิดจากคนและสัตว๑ รวมถึงโรคที่ติดตํอ  และโรคที่ไมํติดตํอ , กิจกรรมสํงเสริม
ทางด๎านสํงเสริมสุขภาพเชํน ออกกําลังกาย , กิจกรรมตํอต๎านยาเสพติด ,จัดอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับโรคเอดส๑,
สํงเสริมสุขภาพแมํและเด็ก หญิงหลังคลอดและทารก , รณรงค๑ปูองกันไข๎เลือดออก ฯลฯ เป็นต๎น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น         
พ.ศ. 2542 คําใช๎จํายในการดําเนินโครงการ ได๎แกํ คําวิทยากร คําวัคซีน ยาคุมกําเนิด ฯลฯ หนังสือกรมสํงเสริม
การปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว848 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560   หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 83 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การสํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท๎องถิ่น ของจังหวัด
เชียงใหมํ 

 
โครงการขยะแลกไขํและปลุกจิตสํานึกการคัดแยกขยะในครัวเรือน       ตั้งไว๎  440,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการขยะแลกไข่และปลุกจิตส านึกในการคัดแยกขยะในครัวเรือน   
มีการประชาสัมพันธ๑ในการจัดกิจกรรมในแตํละเดือน โดยมีการจัดหาวัสดุ เชํน ไขํไกํ เพ่ือให๎ประชาชนนํามาแลก
กับขยะ แล๎วนําขยะจากชุมชนไปขายตํอตามราคาตลาดซื้อของเกํา ฯลฯ เป็นการสร๎างการมีสํวนรํวมในการสร๎าง
มูลคําของขยะ ชํวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะและเห็นความสําคัญในการคัดแยกขยะ สํงเสริมให๎เป็น
การรักษาสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนสนับสนุนให๎มีสุขภาพและพลานามัยที่ดีจากการรับประทานไขํ เป็นการลดปริมาณ
ขยะและคําใช๎จํายในการกําจัดขยะ สร๎างจิตสํานึกสําคัญในการคัดแยกขยะ คําใช๎จํายในโครงการเพ่ือจํายเป็นคํา
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 157 ลงวันที่ 
17 มกราคม 2561 และหนั งสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํ วนที่ สุ ด ที่  มท 0810.5/ว 278 ลงวันที่ 
29 มกราคม 2561 เพ่ือคําใช๎จํายในการดําเนินกิจกรรมของอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ๑โลก (อถล.) อบรมให๎ความรู๎ด๎านการ
จัดการขยะมูลฝอย ขยะเปียก สนับสนุนและสํงเสริมการคัดแยกขยะเปียก กลุํมเปูาหมาย อาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ๑
โลก เป็นการชํวยรักษาสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นของตนเอง หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 114 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร๑การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 

 
 
 
 



 
 

โครงการสร๎างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการด๎านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม  
     ตั้งไว๎  100,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีกิจกรรมภายในโครงการดังนี้ เช่นกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในระดับ
ครัวเรือน,กิจกรรมท าปุ๋ยหมักชีวภาพ, กิจกรรมส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ ลดภาวะหมอกควัน ,กิจกรรมบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล โดยมีการประชาสัมพันธ์หยุดเผาทุกชนิด รับขยะอินทรี ย์แต่ละจุดของหมู่บ้าน
ทุกเดือนเพ่ือน าไปท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ รณรงค์ท าความสะอาด Big Cleaning Day ฯลฯ เพ่ือการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ จัดการขยะในเขตเทศบาล รับสมัครครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จัดหาภาชนะส าหรับคัดแยกขยะมูลฝอย โดยแยกขยะเปียก 
ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล เป็นการลดปัญหาการก าจัดขยะ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ลดการเผา
และลดภาวะโลกร้อน สามารถน าขยะอินทรีย์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมูลค่าค่าใช้จ่ายในโครงการเพ่ือจ่ายเป็นค่า
วิทยากร ค่าป้ายประกาศ จัดซื้อหัวเชื้อจุลินทรีย์ กากน้ าตาล  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย         
วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564)  
หน๎า 114 ข๎อ 3 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การจัดการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย         ตั้งไว๎  330,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย มีกิจกรรมตาม

โครงการดังนี้ กิจกรรมควบคุมดูแลระบบสุขาภิบาลตลาดสดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อของกรม
อนามัย เช่น ขยะมูลฝอย ห้องน้ า การล้างตลาด ระบบบ าบัดน้ าเสีย กิจกรรมประชุมคณะกรรมการตลาด พ่อค้า
แม่ค้าเพ่ือสรุปปัญหาข้อเสนอแนะต่าง ๆ กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและอาหารปลอดภัยให้กับ
ผู้ประกอบการในตลาด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กิจกรรมตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ตรวจสอบสารปนเปื้อนในผัก
อย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมเน้นมาตรการการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในตลาด  ฯลฯ  เพ่ือเป็นการสนับสนุน
และส่งเสริมให้ผู้ชื้อ-ผู้ขาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับ
ตลาดสดให้สะอาด ปลอดภัย ปลอดพิษ ตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ ส่งเสริมให้ประชาชน ผู้บริโภคตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี โดยการจัดสภาพแวดล้อมใน
ตลาดสดน่าซื้อให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี เป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการประสานงาน การพัฒนา
ยกระดับตลาดสดน่าซื้อตามวิถีไทย และตามความเหมาะสมของท้องถิ่น ตลอดจนให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ 
ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในอาหารและสุขาภิบาลอาหารอย่างถูกต้อง ค่าใช้จ่ายเพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร 
ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสารปนเปื้อน ฯลฯ และตามนโยบายของรัฐบาลหรือ
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม 
และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมโครงการอบรม/
ศึกษาดูงานเสริมสร๎างประสบการณ๑ของกลุํมอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ๑โลก (อถล.) กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ
ด๎านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อมและ ทัศนศึกษาดูงานของกลุํมด๎านการจัดการขยะมูลฝอยและอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อม หนํวยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564)  หน๎า 82 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การจัดการส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

โครงการวาระยามเช๎า             ตั้งไว๎  60,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการประชุมเพ่ือรับทราบปัญหาความต๎องการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในการพัฒนาหมูํบ๎าน (วาระยามเช๎า) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 121 ข๎อ 3  สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความม่ันคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

โครงการการบริหารจัดการศูนย๑ปฏิบัติการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  
        ตั้งไว๎ 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ       
ยาเสพติด กิจกรรมในโครงการดังนี้ เช่น จัดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทศบาล
ต าบลยางเนิ้ง, ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ต ารวจ ในการเข้าสุ่มตรวจในหมู่บ้าน , จัดท า
ข้อมูลผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรณรงค์ด้านยาเสพติด  
ตลอดจนกิจกรรมด าเนินการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับ
ส่วนราชการต่างๆ ฯลฯ เป็นการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดและความปลอดภัยในหมู่บ้าน เป็นการส่งเสริม   
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับภาคส่วนราชการต่าง ๆ และทราบถึงสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชน  
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพ่ือจ่ายเป็น ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  
หนวํยงานที่รับผิดชอบ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   
(พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 121 ข๎อ 4 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความมั่นคง ปลอดภัยและ
ความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
โครงการคัดเลือกคนดีศรียางเนิ้งด๎านคุณธรรม จริยธรรม          ตั้งไว๎   3,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการคัดเลือกคนดีศรียางเนิ้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมการจัด

ประกวดคนดีศรียางเนิ้ง ด้านคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ยกย่องเชิดชูบุคคลผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีงามและเป็นที่ประจักษ์ ในหมู่บ้าน ให้มีขวัญและก าลังใจ ที่จะท า
ประพฤติปฏิบัติชอบเ พ่ือประโยชน์สุขของคนในชุมชน ในหมู่บ้ านของตนเอง  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) 
หน๎า 76 ข๎อ 8  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของ
ประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

โครงการอนุรักษ๑ต๎นยางนา ถนนสายเชียงใหมํ-ลําพูน            ตั้งไว๎  50,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการอนุรักษ๑ต๎นยางนา เชํน การปลูกดอกเอ้ือง (กล๎วยไม๎)       

สายพันธุ๑ตํ างๆ เ พ่ิมเติมบนต๎นยางนา ภายในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ ง ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542
หนํวยงานที่รับผิดชอบ  กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564) 
หน๎า 112 ข๎อ 5 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 

 



 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00261) รวม  40,000 บาท 
 

งบด าเนินงาน  (300000)       รวม  40,000  บาท 
 

ค่าใช้สอย  (320000)       รวม    40,000  บาท 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)          
รวม    40,000  บาท 

 

โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ          ตั้งไว๎    40,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ เชํน การจัดนิทรรศการ การประกวด 

การแขํงขัน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขัน
กีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 74 ข๎อ 1  
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัด
เชียงใหมํ  

 

งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)      รวม 960,000  บาท 
 

งบด าเนินงาน  (300000)       รวม 460,000  บาท 
 

ค่าใช้สอย  (320000)       รวม   400,000  บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)           

รวม   390,000  บาท 
 

โครงการจัดการแขํงขันกีฬาประเภทตํางๆ         ตั้งไว๎  350,000   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการจัดการแขํงขันกีฬาประเภทตํางๆ เชํน จัดการแขํงขันกีฬา

ระหวําง อปท.หรือ การจัดการแขํงขันกีฬา นักเรียน เยาวชน หรือ ประชาชน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 74 ข๎อ 3 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

คําใช๎จํายสนับสนุนกิจกรรมกลุํมเยาวชน          ตั้งไว๎  40,000   บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม การฝึกอบรมของเด็กและเยาวชนตําบลยางเนิ้ง ฯลฯ         

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เทศบาล         
ตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 74 ข๎อ 2 
 



 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)                จ านวน   10,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําบํารุงรักษาซํอมแซมทรัพย๑สิน เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ เชํน ยานพาหนะ         
เครื่องคอมพิวเตอร๑ เครื่องพิมพ๑ดีด เครื่องปรับอากาศ คําบํารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สินอ่ืน ฯลฯ หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎า 124 
ข๎อ 6 
 

ค่าวัสดุ  (330000)       รวม    60,000  บาท 
 

 วัสดุกีฬา  (331300)       จ านวน 60,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้ออุปกรณ๑กีฬา ให๎หมูํบ๎านในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 75  
ข๎อ 4 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัด
เชียงใหมํ 
 
งบลงทุน  (400000)        รวม  500,000 บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์  (410000)       รวม    500,000  บาท 
 

 ครุภัณฑ์กีฬา  (411200)                รวม   500,000  บาท 
 

เครือ่งออกกําลังกาย       จํานวน  500,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 11 ชุด ได๎แกํ 
ชุดที่ 1 อุปกรณ๑บริหารแขน-หน๎าอก-หัวไหลํ (แบบดึง-ยก ตุ๎มน้ําหนัก) ขนาด  กว๎าง 1.00 เมตร         

ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร มีคุณลักษณะดังนี้ 
• โครงสร๎างเป็นทํอเหล็ก ขนาด Ø ไมํน๎อยกวํา 2 นิ้ว 1.5 นิ้ว 1.2 นิ้ว ความหนาไมํน๎อยกวํา  

2.0 มม. ใช๎เหล็กขนาด Ø ไมํน๎อยกวํา 1 นิ้ว ความหนาไมํน๎อยกวํา 2.0 มม. 2 เส๎น เป็นตัวดึงลูกน้ําหนัก โดยมีการ
ขับเคลื่อนใช๎บูทฝังลูกปืนเบอร๑ 6304 ปลายทํอและหัวบูทใช๎ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด 

• ตุ๎มน้ําหนัก เป็นเหล็กแผํนขึ้นรูปทรงกลม ขนาด Ø ไมํน๎อยกวํา 25 ซม. 1 ลูก รวมน้ําหนัก     
ไมํต่ํากวํา 10 กก. 

• ที่พิงพลาสติกหลํอข้ึนรูป กว๎าง 25 ซม. ยาว 35 ซม. 
• ที่นั่งพลาสติกหลํอข้ึนรูป กว๎าง 25 ซม. ยาว 35 ซม. 
• ฝาปิดขา เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว 
• ยางกันกระแทก เป็นยางสังเคราะห๑สีดําทรงสี่ เหลี่ยม ขนาด Ø ไมํน๎อยกวํา 5 ซม.                  

หนาไมํน๎อยกวํา 3 ซม. 
 
 
 



 
 

• สี โพลียูรีเทน (PU) เป็นสีทับหน๎าอคิลิคโพลียูรีเทนชนิดสองสํวนผสมสี A เป็นอคิลิค                 
โพลีอัล สํวนสี B เป็นยูรีเทนให๎ความเงาทนทานตํอน้ําและสารเคมี เชํน กรด ดําง ความทนทานของฟิล๑มสีมากกวํา 
3 ปี โดยความเงาลดลงไมํเกิน 30% ไมํดํา ไมํลอก ทนทานตํอสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ 

• การติดตั้ง ด๎วยพุกยึดพื้นไมํน๎อยกวํา 4 ตัว 
 

ชุดที่ 2 อุปกรณ๑บริหารขา และสะโพก (แบบเดินสลับเท๎า) ขนาดกว๎าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 
0.90 เมตร มีคุณลักษณะดังนี้ 

• โครงสร๎าง ทํอเหล็กขนาด ø ไมํน๎อยกวํา 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไมํน๎อยกวํา 2.0  
มม. การหมุนของขาเหวี่ยง โดยมีการขับเคลื่อนใช๎บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร๑ 6304 ปลายทํอและหัวบูท ยกเว๎นขา
ใช๎ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด 

• ที่เหยียบพลาสติก ขนาด กว๎าง 20 เซนติเมตร  ยาว 30 เซนติเมตร จํานวน 2 ชิ้น 
• ฝาปิดขา เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว 
• สี โพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน๎าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองสํวนผสมสี A เป็นอคิลิคโพ

ลีอัล สํวนสี B เป็นยูรีเทรนให๎ความเงาทนทานตํอน้ําและสารเคมี เชํน กรด, ดําง,  ความทนทานของฟิล๑มสีมากกวํา 
3 ปี  โดยความเงา ลดลงไมํเกิน 30% ไมํดํา ไมํลํอนทนทานตํอสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ 

การติดตั้ง ด๎วยพุกยึดพ้ืนไมํน๎อยกวํา 4 ตัว 
 

ชุดที่ 3 อุปกรณ๑บริหารขา-สะโพก-หัวไหลํ (แบบโยกวิ่งสลับเท๎า) ขนาด  กว๎าง 1.00 เมตร                    
ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร มีคุณลักษณะดังนี้ 

• โครงสร๎าง ทํอเหล็ก ขนาด ø ไมํน๎อยกวํา 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไมํน๎อยกวํา   
2.0  มม. โดยมีการขับเคลื่อนใช๎บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร๑ 6304 ปลายทํอและหัวบูทยกเว๎นขาใช๎ฝาเหล็กครึ่ง
วงกลมปิดทั้งหมด 

• ล๎อถํวง เหล็กเพลท ขนาด ø ไมํน๎อยกวํา 35 ซม. ความหนาไมํน๎อยกวํา 8 มม. จํานวน      
2 แผํน 

• ที่เหยียบ พลาสติก ขนาดกว๎าง 20 เซนติเมตร  ยาว 30 เซนติเมตร จํานวน 2 ชิ้น 
• ฝาปิดขา เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว 
• สี โพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน๎าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองสํวนผสมสี A เป็นอคิลิคโพ

ลีอัล สํวนสี B เป็นยูรีเทรนให๎ความเงาทนทานตํอน้ําและสารเคมี เชํน กรด, ดําง, ความทนทานของฟิล๑มสีมากกวํา 
3 ปี  โดยความเงา ลดลงไมํเกิน 30% ไมํดํา ไมํลํอนทนทานตํอสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ 

• การติดตั้ง ด๎วยพุกยึดพ้ืนไมํน๎อยกวํา 4 ตัว 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชุดที่ 4 อุปกรณ๑บริหารเอว-สะโพกคูํ (แบบนั่งและยืน) ขนาด  กว๎าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 
1.00 เมตร มีคุณลักษณะดังนี้ 

• โครงสร๎าง ทํอเหล็ก ขนาด ø ไมํน๎อยกวํา 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไมํน๎อยกวํา 2.0 
มม. โดยมีการขับเคลื่อนใช๎บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร๑ 6304 ปลายทํอและหัวบูทยกเว๎นขาใช๎ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิด
ทั้งหมด 

• ที่นั่งพลาสติกหลํอข้ึนรูป ทรงกลม ขนาด ø 30 ซม. 
• แปูนเหยียบพลาสติกหลํอขึ้นรูป ทรงกลม ขนาด ø 30 ซม. 
• ที่วางเท๎า แผํนเหล็กลาย ขนาด กว๎าง 10 เซนติเมตร  ยาว 25 เซนติเมตร 
• ฝาปิดขา เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว 
• สี โพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน๎าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองสํวนผสมสี A เป็นอคิลิคโพ

ลีอัล สํวนสี B เป็นยูรีเทรนให๎ความเงาทนทานตํอน้ําและสารเคมี เชํน กรด, ดําง, ความทนทานของฟิล๑มสีมากกวํา 
3 ปี  โดยความเงา ลดลงไมํเกิน 30% ไมํดํา ไมํลํอนทนทานตํอสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ 

• การติดตั้ง ด๎วยพุกยึดพ้ืนไมํน๎อยกวํา 4 ตัว 
 

ชุดที่ 5 อุปกรณ๑เอวข๎อสะโพก (แบบคูํ) ขนาด  กว๎าง 1.00 เมตร ยาว 1.40 เมตร สูง 1.00 เมตร         
มีคุณลักษณะดังนี้ 

• โครงสร๎าง ทํอเหล็ก ขนาด ø ไมํน๎อยกวํา 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไมํน๎อยกวํา      
2.0 มม. โดยมีการขับเคลื่อนใช๎บูทฝังลูกปืนเม็ดกลมเบอร๑ 6304 ปลายทํอและหัวบูทยกเว๎นขาใช๎ฝาเหล็กครึ่ง
วงกลมปิดทั้งหมด 

• แปูนเหยียบพลาสติกหลํอขึ้นรูปทรงกลม หนาไมํน๎อยกวํา 2  เซนติเมตร ø ไมํน๎อยกวํา      
20 ซม. จํานวน 2 ชุด 

• ฝาปิดขา เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว 
• สี โพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน๎าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองสํวนผสมสี A เป็นอคิลิคโพ

ลีอัล สํวนสี B เป็นยูรีเทรนให๎ความเงาทนทานตํอน้ําและสารเคมี เชํน กรด, ดําง,  ความทนทานของฟิล๑มสีมากกวํา 
3 ปี  โดยความเงา ลดลงไมํเกิน 30% ไมํดํา ไมํลํอนทนทานตํอสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ 

• การติดตั้ง ด๎วยพุกยึดพ้ืนไมํน๎อยกวํา 4 ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ชุดที่ 6 อุปกรณ๑จักรยานบริหารแขน-หน๎าอก หัวไหลํ (แบบดึงยกตุ๎มน้ําหนัก) ขนาดกว๎าง 1.00  เมตร 
ยาว 2.00 เมตร สูง 1.60 เมตร มีคุณลักษณะดังนี้ 

• โครงสร๎างทํอเหล็ก ขนาด ø ไมํน๎อยกวํา 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไมํน๎อยกวํา 2.0 
มม. ใช๎เหล็กเพลาขนาด ø 20 มม. 2 เส๎นเป็นตัวดึงลูกน้ําหนัก โดยมีการขับเคลื่อนใช๎บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม เบอร๑ 
6304 ปลายทํอและหัวบูทยกเว๎นขาใช๎ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด 

• ตุ๎มน้ําหนัก เหล็กหลํอ ขนาด ø ไมํน๎อยกวํา 25  ซม. 1 ลูก รวมน้ําหนักไมํต่ํากวํา 10 กก. 
• ที่พิงพลาสติกหลํอข้ึนรูป กว๎าง 25 ซม.ยาว 35 ซม. 
• ที่นั่งพลาสติกหลํอข้ึนรูป กว๎าง 25 ซม.ยาว 35 ซม. 
• ล๎อปั่น เหล็กเพลท ขนาด ø ไมํน๎อยกวํา 35 ซม. หนา 8 มม. 2 แผํน / บันไดเหยียบปั่น     

ทําจากเหล็ก 
• ฝาปิดขา เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว 
• ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห๑สีดํา ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ø ไมํน๎อยกวํา 5 ซม. หนา         

ไมํน๎อยกวํา 3 ซม. 
• สี โพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน๎าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองสํวนผสมสี A เป็นอคิลิค     

โพลีอัล สํวนสี B เป็นยูรีเทรนให๎ความเงาทนทานตํอน้ําและสารเคมี เชํน กรด , ดําง, ความทนทานของฟิล๑มสี
มากกวํา 3 ปี  โดยความเงา ลดลงไมํเกิน 30% ไมํดํา ไมํลํอน ทนทานตํอสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงาน
โลหะ 

• การติดตั้ง ด๎วยพุกยึดพ้ืนไมํน๎อยกวํา 4 ตัว 
 

ชุดที่ 7 อุปกรณ๑บริหารแขน-หัวไหลํ-หน๎าอก (แบบดันยกตัว) ขนาด 50 x 90 x 150 ซม.                    
มีคุณลักษณะดังนี้ 

• เสาหลัก ทํอเหล็ก ขนาด ø ไมํน๎อยกวํา 4 นิ้ว ความหนาไมํน๎อยกวํา 2.3 มม. 
• ด๎ามจับ/มือจับ ทํอเหล็ก ขนาด ø ไมํน๎อยกวํา 1 นิ้ว, 1.5 นิ้ว ความหนาไมํน๎อยกวํา        

2.0 มม. 
• คานชัก ทํอเหล็ก ขนาด ø ไมํน๎อยกวํา 1.5 นิ้ว ความหนาไมํน๎อยกวํา 2.0 มม. 
• ที่ พิงไฟเบอร๑กลาส ทรงสี่ เหลี่ยมขนมเปียกปูนโค๎งรับแผํนหลัง หลํอขึ้นรูปสองชั้น               

ความกว๎างไมํน๎อยกวํา 15 ซม. ยาวไมํน๎อยกวํา 20 ซม. หนาไมํน๎อยกวํา 1 นิ้ว 
• ที่นั่งไฟเบอร๑กลาส ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูขอบมน หลํอขึ้นรูปสองชั้น ความกว๎างไมํน๎อยกวํา 

25 ซม.  ความยาวไมํน๎อยกวํา 25 ซม. หนาไมํน๎อยกวํา 1 นิ้ว. จํานวน 1 ชิ้น 
• ที่ครอบหัวเสาไฟเบอร๑กลาส ปั๊มขึ้นรูปทรงโดม ø ไมํน๎อยกวํา 2 นิ้ว 
• แปูนยึดพื้นเหล็กเพลท ความหนาไมํน๎อยกวํา 2 มม. เจาะรูสําหรับยึดน๏อต 
• สี 2K COLOUR HIGH SOLID NON-TOXIC  (ซึ่งเป็นสีประเภทโพลียูรีเทรนอยํางดี                 

มีคุณลักษณะทนตํอกรดดําง ความร๎อน และความชื้นได๎ดีทีสุด โดยไมํต๎องพํนสีรองพ้ืน สีสามารถยึดเกาะวัสดุซึ่ง
เป็นโลหะได๎ดีทุกประเภท ให๎ความเงางามสูง และทนตํอรังสี UV ได๎ดี และไมํมีสารเป็นพิษ) 

 
 

 



 
 

ชุดที่ 8 อุปกรณ๑ม๎าโยกบริหารแขน-ขา-หน๎าท๎อง ขนาด 50 x 100 x 120 ซม. มีคุณลักษณะดังนี้ 
• เสาหลัก เป็นทํอเหล็กขนาด ø ไมํน๎อยกวํา 4 นิ้ว ความหนาไมํน๎อยกวํา 2.3 มม. 
• โครงสร๎างชุดโยกทํอเหล็กขนาด ø ไมํน๎อยกวํา 2 นิ้ว ความหนาไมํน๎อยกวํา 2.3 มม. 
• ด๎ามจับ/มือจับ ทํอเหล็ก ขนาด ø ไมํน๎อยกวํา 1.5 นิ้ว ความหนาไมํน๎อยกวํา 2.3 มม. 
• ที่นั่งไฟเบอร๑กลาส ทรงอานจักรยาน หลํอขึ้นรูปสองชั้นหนาไมํน๎อยกวํา 1 นิ้ว จํานวน 1 ชิ้น 
• ที่เหยียบไฟเบอร๑กลาส ทรงวงรี มีปุุมทรงนูนสําหรับนวดฝุาเท๎า ความกว๎างไมํน๎อยกวํา 10 

ซม. ความยาวไมํน๎อยกวํา 25 ซม. ความหนาไมํน๎อยกวํา 1 นิ้ว มีขอบกันส๎นเท๎า     สูงไมํน๎อยกวํา 1 ซม.  2  ชิ้น   
• ที่ครอบหัวเสาไฟเบอร๑กลาส ปั๊มขึ้นรูปทรงโดม ø ไมํน๎อยกวํา 3 นิ้ว จํานวน 2 ชิ้น 
• ยางกันกระแทก ยางหลํอขึ้นรูปสี่เหลี่ยมขนาดกว๎าง 2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว 
• แปูนยึดพื้น เหล็กเพลท ความหนาไมํน๎อยกวํา 3 มม. เจาะรูสําหรับยึดน๏อต 
• สี 2K COLOUR HIGH SOLID-Non-toxic  (ซึ่งเป็นสีประเภทโพลียูรีเทรนอยํางดี                      

มีคุณลักษณะทนตํอกรดดําง ความร๎อน และความชื้นได๎ดีที่สุด โดยไมํต๎องพํนสีรองพ้ืน สีสามารถยึดเกาะวัสดุซึ่ง
เป็นโลหะได๎ดีทุกประเภท ให๎ความเงางามสูง และทนตํอรังสี UV ได๎ดี และไมํมีสารเป็นพิษ) 

 
ชุดที่ 9 อุปกรณ๑แกวํงสะโพก-ทรงตัวคูํ ขนาด 80 x 120 x 130 ซม. มีคุณลักษณะดังนี้ 

• เสาหลักทํอเหล็กขนาด ø ไมํน๎อยกวํา 4 นิ้ว ความหนาไมํน๎อยกวํา 2.3 มม. 
• ด๎ามจับ/มือจับ ขนาด ø ไมํน๎อยกวํา 1 นิ้ว, 1.5 นิ้ว ความหนาไมํน๎อยกวํา 2.0 มม. 
• ชุดแกวํงตัว ทํอเหล็กขนาด ø ไมํน๎อยกวํา 2 นิ้ว ความหนาไมํน๎อยกวํา 2.0 มม. 
• ที่เหยียบไฟเบอร๑กลาส ทรงสีเหลี่ยมขอบมน มีปุุมทรงนูนสําหรับนวดฝุาเท๎า หลํอขึ้นรูปสอง

ชั้น ความกว๎างไมํน๎อยกวํา 30 ซม. ความยาวไมํน๎อยวํา 30 ซม. ความหนาไมํน๎อยกวํา 1 นิ้ว มีขอบกันสูงไมํน๎อย
กวํา 2 ซม. จํานวน 2  ชิ้น 

• ที่พิงหลังไฟเบอร๑กลาส ทรงสี่เหลี่ยม ความหนาไมํน๎อยกวํา 1 ซม. จํานวน 1 ชิ้น 
• ที่ครอบหัวเสาไฟเบอร๑กลาส ปั๊มขึ้นรูปทรงโดม ø ไมํน๎อยกวํา 4 นิ้ว 
• แปูนยึดพื้น เหล็กเพลท ความหนาไมํน๎อยกวํา 4 มม. เจาะรูสําหรับยึดน๏อต 
• สี 2K COLOUR HIGH SOLID Non-toxic  (ซึ่งเป็นสีประเภทโพลียูรีเทรนอยํางดี               

มีคุณลักษณะทนตํอกรดดําง ความร๎อน และความชื้น ได๎ดีที่สุด โดยไมํต๎องพํนสีรองพ้ืน สีสามารถยึดเกาะวัสดุซึ่ง
เป็นโลหะได๎ดีทุกประเภท ให๎ความเงางามสูง และทนตํอรังสี UV ได๎ดี และไมํมีสารเป็นพิษ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชุดที่ 10 อุปกรณ๑ชิงช๎านั่งคูํ 3 ที่ มีคุณลักษณะดังนี้ 
• โครงสร๎างทํอเหล็ก ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลางไมํน๎อยกวํา 2 นิ้ว 1.5 นิ้ว 1.2 นิ้ว ความหนาไมํ

น๎อยกวํา 2.0 มม. 
• ที่นั่งเหล็ก ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางไมํน๎อยกวํา 1 นิ้ว ความหนาไมํน๎อยกวํา 2.0 มิลลิเมตร 
• สี โพลียูรีเทน เป็นสีทับหน๎าอคิลิคโพลียูรี เทนชนิดสองสํวนผสมสี ทําให๎มีความเงา        

และทนทานตํอน้ําและสารเคมี กรด ดําง 
 

ชุดที่ 11 อุปกรณ๑ชุดรวมเชือกถัก มีคุณลักษณะดังนี้ 
• โครงสร๎าง ทํอเหล็กขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางไมํน๎อยกวํา 2 นิ้ ว 1.5 นิ้ว 1.2 นิ้ ว                  

ความหนาไมํน๎อยกวํา 2.0 มม. 
• ที่นั่งพลาสติกหลํอข้ึนรูป 
• สี โพลียูรีเทน เป็นสีทับหน๎าอคิลิคโพลียูรี เทนชนิดสองสํวนผสมสี ทําให๎มีความเงา         

และทนทานตํอน้ําและสารเคมี กรด ดําง 
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 ) (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 33 ข๎อ 5 
 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)            รวม  735,000 บาท 
 

งบด าเนินงาน  (300000)       รวม  560,000 บาท 
 

ค่าใช้สอย  (320000)       รวม    560,000  บาท 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)                
รวม 560,000 บาท 

 

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท๎องถิ่นไทย     ตั้งไว๎   15,000  บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท๎องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎า
รํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 126 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให๎บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  ของจังหวัด
เชียงใหมํ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล     ตั้งไว๎   15,000  บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎า
รํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 126 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให๎บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  ของจังหวัด
เชียงใหมํ 
 

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา     ตั้งไว๎    30,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 75 ข๎อ 6 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑
การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

โครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทง   ตั้งไว๎  200,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณียี่เป็ง  หรืองานประเพณีลอย

กระทง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและ
การสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ       
กองการศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.2560-2562) 75 ข๎อ 5สอดคล๎อง
กับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 

โครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณีสงกรานต๑ปี๋ใหมํเมือง   ตั้งไว๎  300,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณีปี๋ใหมํเมือง หรืองานประเพณี

สงกรานต๑ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬา
และการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ  
กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 75 ข๎อ 5 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ของจังหวัด
เชียงใหมํ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
งบเงินอุดหนุน  (600000)       รวม 175,000  บาท 

 

เงินอุดหนุน (610000)       รวม   175,000   บาท 
 

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)     รวม    65,000   บาท 
 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสารภี     ตั้งไว๎     20,000   บาท   
เพ่ือสนับสนุนเป็นคําใช๎จํายโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ 2562 เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  หนํวยงานที่รับผิดชอบ        
สํานักปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 131 ข๎อ 1   
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให๎บริการประชาชนตามหลัก   
ธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสารภี     ตั้งไว๎    35,000  บาท                              
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนกิจกรรมโครงการจัดขบวนแหํรถบุปผชาติ ของอําเภอสารภี ตามโครงการ

จัดงานมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับ ครั้งที่ 43 ประจําปี 2562 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงิน
อุดหนุนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564)  หน๎า 131 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให๎บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสารภี     ตั้งไว๎    10,000   บาท                              
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนกิจกรรม ตามโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหมํเมือง ประจําปี

งบประมาณ 2562 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง           
(พ.ศ.2561-2564) หน๎า 131 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การให๎บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 เงินอุดหนุนเอกชน   (610300)     รวม   110,000  บาท 
 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอสารภี      ตั้งไว๎     10,000  บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนกิจกรรมฟังเทศน๑ในฤดูกาลเข๎าพรรษาของวัดตําง ๆ ฯลฯ ตามโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของอําเภอสารภี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564)  หน๎า 131 ข๎อ 2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให๎บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลยางเนิ้ง     ตั้งไว๎    100,000  บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในโครงการสํงเสริมศีลธรรม กิจกรรมประเพณีวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมเข๎าพรรษา

หลํอเทียน แหํเทียนพรรษา ประเพณียี่เป็ง ประเพณีปี๋ใหมํเมือง รดน้ําดําหัวผู๎สูงอายุ กิจกรรมเข๎ารํวมฟังเทศน๑
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ ของสภาวัฒนธรรมตําบลยางเนิ้ง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
เงินอุดหนุนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 131 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให๎บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  ของจังหวัด
เชียงใหมํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนงานการเกษตร  (00320) 
 

งานส่งเสริมการเกษตร  (00321)           รวม  181,000    บาท 
 

งบด าเนินงาน  (300000)            รวม  160,000    บาท 
 

ค่าใช้สอย  (320000)              รวม  160,000     บาท 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)             
รวม  160,000   บาท 

 

โครงการอบรมสร๎างอาชีพให๎กับชุมชน     ตั้งไว๎  100,000  บาท 

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการอบรมสร๎างอาชีพให๎กับชุมชน ตามนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแหํงชาติ (คสช.) ในการดําเนินงานขับเคลื่อนท๎องถิ่น ตามแนวพระราชดําริหรือตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สํงเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยํางยั่งยืน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับ   การฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 68 ข๎อ 6 
สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การสํงเสริมการเกษตร การผลิตสินค๎าชุมชน การค๎า การลงทุน สูํสากล        
ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย๑บริการและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลยางเนิ้ง 
ตั้งไว๎   20,000   บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย๑บริการและถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลยางเนิ้ง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม 
และการเข๎ารับ   การฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาล สี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 67 ข๎อ 4  สอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร๑การสํงเสริมการเกษตร การผลิตสินค๎าชุมชน การค๎า การลงทุน สูํสากลของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

โครงการอนุรักษ๑พันธุ๑กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ตั้งไว๎  40,000  บาท 

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการอนุรักษ๑พันธุ๑กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ กิจกรรมการจัดทําฐานข๎อมูลทรัพยากรท๎องถิ่น ทั้งทางด๎านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและ      
ภูมิปัญญา รักษาและอนุรักษ๑ทรัพยากรท๎องถิ่น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จําย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ๑การเบิกจํายเงิน
คําจ๎างเหมาบริการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 67 ข๎อ 3 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การ
สํงเสริมการเกษตร การผลิตสินค๎าชุมชน การค๎า การลงทุน สูํสากล ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 



 
 
งบลงทุน  (400000)        รวม    21,000 บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์  (410000)       รวม     21,000  บาท 
 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411200)     รวม     21,000  บาท 
 

คอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก สําหรับงานประมวลผล    จํานวน   21,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ

พ้ืนฐานดังนี้ 
1. มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนํวย โดยมี

คุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้ 
1.1 ในกรณีที่มีหนํวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 MB ต๎องมีความเร็ว 

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 3.0 GHz และมีหนํวยประมวลผลด๎านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไมํน๎อยกวํา 8 แกน หรือ 

1.2 ในกรณีที่มีหนํวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมํน๎อยกวํา 3 MB ต๎องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณี
ที่ต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง 

2. มีหนํวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล 
(Hard Drive) ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 120 GB จํานวน 1 หนํวย 

3. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1,366x768 Pixel และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว 
4. มี DVD-RW หรือดีกวํา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนํวย 
5. มีชํองเชื่อตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา 

จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง 
6. มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา  

Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
เป็นไปตามเกณฑ๑ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ ประจําปี พ.ศ.  2561       

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  หนํวยงานที่
รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 ) (พ.ศ.2561-2564) เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง หน๎า 28 ข๎อ 1 (7)   
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แผนงานการพาณิชย์  (00330) 

 
งานตลาดสด (0333)        รวม 610,000   บาท 
 
 

งบลงทุน (400000)        รวม 610,000  บาท 
 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420000)     รวม   610,000  บาท 
 
 

 อาคารต่างๆ  (420700)      รวม   610,000  บาท 
 

โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล      ตั้งไว๎   610,000  บาท 
 

เพ่ือจํายเป็นคําปูกระเบื้องพ้ืนที่ตลาดสดเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ขนาดพ้ืนที่ 1,068 ตร.ม.  ตามรายละเอียด
แบบแปลนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่ 42/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนํวยงานที่
รับผิดชอบ  กองชําง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ. 2561-2564) 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน๎า 16 ข๎อ 1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และ
ความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
 
 
 


