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  รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม ่

งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  108,000,000  บาท 
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนนุทั่วไป  แยกเป็น 

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

งานงบกลาง  (00411)   รวม  27,801,396   บาท 

งบกลาง          รวม  27,801,396   บาท 

 ค่าช าระหนี้ (5110100)    รวม       1,059,300   บาท

ค่าชําระหนี้ (กสท.)  ตั้งไว้  1,059,300   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินกู้ ให้แก่ กสท. สําหรับดําเนินโครงการต่างๆ รวม 6 โครงการ ซึ่งได้รับอนุมัติ

เงินกู้ เป็นไปตามหนังสือสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 0808.4/2895 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558  
ชําระงวดที่ 4 จํานวน 1,059,300 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 

 ค่าช าระดอกเบี้ย (5110200)    รวม         180,000  บาท 

ค่าชําระดอกเบี้ย (กสท.) ตั้งไว้   180,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้แก่ กสท. สําหรับดําเนินโครงการต่างๆ รวม 6 โครงการ ซึ่งได้รับ

อนุมัติเงินกู้ เป็นไปตามหนังสือสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 0808.4/2895 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 
2558  สําหรับชําระดอกเบี้ย งวดที่ 7 จํานวน 180,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (5110300) จ านวน        500,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (5110301) จ านวน         26,000   บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บปุวย ตาย  
หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางานให้แก่นายจ้าง ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ.2561 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  
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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (5110700) จ านวน     19,200,000     บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) หน้า 40 ข้อ 2 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 เบี้ยยังชีพผู้พิการ  (5110800) จ านวน        3,134,400   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพความพิการ ในเขตเทศบาล  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย        
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) หน้า 40 ข้อ 3 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (5110900) จ านวน        192,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  ในเขตเทศบาล  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย     
การจ่ายเงินสงเคราะห์ เ พ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) หน้า 40 ข้อ 4 สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 เงินส ารองจ่าย  (5111000)     จ านวน       756,500   บาท 
เพ่ือนําไปใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือกรณีการปูองกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณ

ภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 
เช่น การปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําปุาไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว  วาตภัย อัคคีภัย ไฟปุา
และหมอกควัน และโรคติดต่อ หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2563 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  
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 รายจ่ายตามข้อผูกพัน  (5111100)     รวม         2,753,196  บาท

ค่าบํารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้    90,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท.   ในอัตราร้อยละ 

0.00167 ของรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมา โดยไม่นับรวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท 
แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.  
2555 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                                                                ตั้งไว้    30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก 

โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก เช่น ค่าทาสีตีเส้นจราจร ทางข้ามถนน เส้นขอบทาง 
บนพ้ืน แผงกั้น จัดทําปูาย แผงกั้นสัญญาณไฟพร้อมค่าแรง ค่าซ่อมปรับปรุงสัญญาณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการกิจการจราจรตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาล หรือค่าใช้จ่ายในการจัดจราจรอ่ืน ๆ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 50 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สปสช.)       ตั้งไว้  400,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  และเป็นการสร้าง

หลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นท่ีในด้านการสร้างเสริมสุขภาพการปูองกันโรค และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ที่จําเป็นต่อสุขภาพ และการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อรายหัวประชากร เป็นไปตามตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) หน้า 40 ข้อ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : 
การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
: การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน      ตั้งไว้   50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลยางเนิ้ง ในการสนับสนุนการดําเนินงาน ซึ่งเป็นภารกิจ

ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น เพื่อสร้างนิสัยการออม การเสียสละ ความเอ้ืออาทร และการช่วยเหลือสังคมในชุมชน
และผลประโยชน์ของสมาชิกตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต โดยยึดหลักความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา โดยประชาชนออม 1 
ส่วน อปท. สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาสมทบได้ ตามฐานะการ
คลัง เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
สมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ.2566-2570)  หน้า 29 ข้อ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมือง
น่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 

ค่าชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                  ตั้งไว้   25,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของตลาดสดเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ตามพระราชบัญญัติ

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  จํานวน  1,748,500  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ถ.) ในอัตราร้อยละ 3 ของ
ประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน และเงินที่มีผู้อุทิศให้แล้ว เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)     จํานวน     88,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ประจําปีงบประมาณ  
2565 จํานวน 4 อัตรา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา   จํานวน   321,696   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา ในส่วนความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 
2555 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  

งานบริหารทั่วไป  (00111) รวม 12,139,800   บาท 

งบบุคลากร      รวม   9,988,500   บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             รวม    3,072,000    บาท

เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี (5210100)       ตั้งไว้  756,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีเดือนละ 30,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา 

อัตราละ 16,500 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สํานักปลัด 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี (5210200)       ตั้งไว้  240,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  แก่นายกเทศมนตรี เดือนละ 8,000 บาท และรอง

นายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 6,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายกเทศมนตรี (5210300)        ตั้งไว้ 240,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ  แก่นายกเทศมนตรี เดือนละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี 

จํานวน 2  อัตรา ๆ ละ 6,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน 
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (5210400)                  ตั้งไว้    216,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,500 บาท / ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี เดือนละ 7,500 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน 
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 



30 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (5210600)                        ตั้งไว้ 1,620,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา เดือนละ 16,500 บาท รองประธานสภา เดือนละ 13,500 บาท  

และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ ง จํานวน 10 อัตราๆเดือนละ 10,500 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สํานักปลัด 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        รวม    6,916,500   บาท 

เงินเดือนพนักงาน (5220100)    ตั้งไว้ 4,325,900 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจําปีพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงาน

เทศบาลของสํานักปลัดฯ จํานวน 9 อัตรา  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/   
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน (5220200)         ตั้งไว้   151,200 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด ฯ  ของสํานักปลัดฯ   จํานวน 2 

อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 
2559  หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 และหนังสือสํานักงาน 
กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

เงินประจําตําแหน่ง  (5220300)          ตั้งไว้   187,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัดฯ หัวหน้าฝุายอํานวยการ  และ

หัวหน้าฝุายปกครอง จํานวน 4 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0809.3/ว 652  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่  ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 15055        
ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (5220700)         ตั้งไว้ 2,180,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของสํานักปลัด จํานวน  

12 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (5220800)         ตั้งไว้    72,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างของสํานักปลัด จํานวน 4 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 
0023.2/ว32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 



31 

งบด าเนินงาน           รวม  2,111,300  บาท 

ค่าตอบแทน    รวม       517,800    บาท 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (5310100) 
   รวม   103,800  บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ตั้งไว้     23,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาช่วยปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน อปพร. ของเทศบาล 

เป็นไปตามท่ีกฎหมายและระเบียบหนังสือสั่งการกําหนด หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ          ตั้งไว้    20,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเป็นกรณี

พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่ พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

ค่าตอบแทนกรรมการการเลือกตั้ง            ตั้งไว้   55,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน 1) ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอําเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น 
หรือบุคคลใดที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาทําการของเจ้าหน้าที่ 2) หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย 
ค่าตอบแทนประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมกรณีการจัดการเลือกตั้งฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน (อสม.) เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลง
วันที่ 20 มีนาคม 2563 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ลต. (ชม) 
0002/ว 530 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/ว22641 ลงวันที่ 
23 กรกฎาคม 2564 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 62 ข้อ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมือง
น่าอยู่ มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด จํานวน  5,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  

 ค่าเบี้ยประชุม  (5310200)          จ านวน   10,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ให้แก่ คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
แต่งตั้งข้ึนและเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สํานักปลัด  

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (5310300)   จ านวน   5,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปของสํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  หน่วยงาน               
ที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

 ค่าเช่าบ้าน  (5310400)        จ านวน  324,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ในสํานักปลัด  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (5310500)       จ านวน     75,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ในสํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  
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ค่าใช้สอย  (53200000)        รวม     693,500  บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (5320100)        รวม     96,000  บาท 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้     10,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล เช่น ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย โฆษณาทาง

หนังสือพิมพ์ และวิทยุ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  

ค่าจ้างเหมาบริการ       ตั้งไว้   50,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
0808.2 /ว 4044 ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือจ่ายเป็นค่าแรงงานให้กับผู้รับจ้างทําอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์  หรือที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง และอยู่
ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น  ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ทําความสะอาด ค่าแปลเอกสาร ค่าจ้างพิมพ์ 
ค่าเข้าเล่ม รวมถึงค่าจ้างเหมาแรงงานอ่ืน ค่าจ้างเหมาแรงงานรายวัน ค่าติดตั้งระบบไฟฟูาและสัญญาณ  ค่าติดตั้ง
ระบบคอมพิวเตอร์  ค่าบริการในการวิเคราะห์และแก้ไขระบบ ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  

ค่าเช่าทรัพย์สิน        ตั้งไว้  36,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินที่เทศบาลตําบลยางเนิ้ง เช่าในกิจการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือบริการประชาชน 

หรือการเช่าในกรณีอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องรวมทั้งการเช่าวัสดุ   ครุภัณฑ์ที่จําเป็นต่อการดําเนินงาน เช่น เครื่องถ่าย  
เอกสาร  ฯลฯ   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  

 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  (5320200) รวม    70,000    บาท 

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล ตั้งไว้     40,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  

ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง
เพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
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ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                    ตั้งไว้    10,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ

แต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ  
เอกชน ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอ่ืน ๆ ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สํานักปลัด  

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ    ตั้งไว้    20,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ เช่น  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันปิยมหาราช ฯลฯ  โดยจ่ายเป็นค่าจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่  ค่าจัดซื้อผ้าแพรผ้าริ้ว  
ธงชาติ  ปูายสัญลักษณ์  ดอกไม้ธูปเทียน  ค่าพานพุ่มถวายสักการะ  พวงมาลา  ค่าดอกไม้  กระเช้าดอกไม้   
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร   ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม   ค่าวงดุริยางค์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 69 ข้อ 7 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (5320300) 
         รวม    527,500    บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้  80,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล 

และพนักงานจ้าง ของสํานักปลัด โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม      ตั้งไว้  40,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  
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โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล
ตั้งไว้   50,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานของเทศบาล 
ตําบลยางเนิ้ง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์  
ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าปูาย  ค่าดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 69   
ข้อ 6 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล     ตั้งไว้      5,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารงานกิจกรรมสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลของ

เทศบาลตําบลยางเนิ้ง โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าปูาย  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จําเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 69 ข้อ 8 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : การเสริมสร้างสังคม
คุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม      ตั้งไว้     5,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง โดยจ่าย

เป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าปูายไวนิล  ค่าใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จําเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 70 ข้อ 9 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมือง
น่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โครงการพัฒนาและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ    ตั้งไว้    313,500   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ เช่น การจัดทําวารสาร 

รายงานประจําปี ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล        
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 67 ข้อ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : การเสริมสร้างสังคม
คุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทุกประเภท     ตั้งไว้     25,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทุกประเภท ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่าย

ประจําศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของผู้อํานวยการการเลือกตั้ง 
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายใน
การอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพ่ือจัดอบรมให้กับบุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้สมัครและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เช่น ปูายไวนิล ปูายคัตเอ้าท์ ปูายผ้า สปอตโฆษณา 
แผ่นปูาย ใบปลิว บอร์ดปิดประกาศ ฯลฯ ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง  ค่าปูายคัตเอ้าท์ประกาศผลการเลือกตั้ง 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเลือกตั้งและที่ใช้ในการ
เลือกตั้ง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทําปูาย และแผนที่ต่าง ๆ ได้แก่ วัสดุสํานักงาน (กระดาษ,หมึก,แฟูม และวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบัตรเลือกตั้ง ค่าพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ค่าตอบแทนใน
การจัดทําหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ค่าตอบแทนในการจัดพิมพ์รายชื่อผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การรับเพ่ิม-ถอนชื่อในบัญชี การรับแจ้งเหตุที่ทําให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 2) ค่าใช้จ่ายประจําหน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ประจําหน่วยเลือกตั้ง เช่น 
ธงชาติ ตลับชาด ปากกา เชือก บัตรชื่อกรรมการ ฯลฯ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ประจําหน่วยเลือกตั้ง เช่น หีบบัตร 
คูหา ฯลฯ ค่าจัดซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ หนังสือกฎหมาย ระเบียบ คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม สําหรับสื่อมวลชน/ผู้สังเกตการณ์ การตรวจเยี่ยมของคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เลือกตั้ง กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้ง ค่าจ้างติดตั้งเครื่องสํารองไฟ และค่า
ไปรษณีย์ในการส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน 3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการ
เพ่ิมเติม กรณีการจัดการเลือกตั้งฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ประกอบด้วย ค่าจัดครุภัณฑ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง เช่น คูหาสําหรับแยกผู้มีสิทธิที่มีอาการปุวย มีไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ไว้เป็นการเฉพาะ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์สําหรับปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 สําหรับคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อสม. และเจ้าหน้าที่    
ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน้ากากอนามัย เฟสชิลด์ (face shield) ถุงมือยาง แอลกอฮอล์เจลสําหรับล้างมือ เครื่องวัด
อุณหภูมิ แอลกอฮอล์สําหรับทําความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการเลือกตั้ง ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม
0023.6/ว22641 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 62 ข้อ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : การเสริมสร้างสังคม
คุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล       ตั้งไว้    5,000     บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 70 ข้อ 11 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้ และพวงมาลา   ตั้งไว้    4,000     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้ และพวงมาลา เพ่ือใช้ใน         

งานรัฐพิธีต่างๆ วันสําคัญต่างๆ พิธีศาสนา หรืองานกิจการของเทศบาล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

ค่าวัสดุ  (53300000)         รวม     465,000   บาท

 วัสดุส านักงาน  (5330100)      จ านวน    80,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับใช้ในหน่วยงานสํานักปลัดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  
เช่น  กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ หนังสือพิมพ์ น้ําดื่ม ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (5330200)  จ านวน      10,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ อุปกรณ์ไฟฟูา เช่น หลอดไฟ สวิทต์ไฟฟูา คัทเอ๊าท์ ไฟฟูา หม้อแปลง
ไฟฟูา เทปพันสายไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  

 วัสดุงานบ้านงานครัว  (5330300)  จ านวน      25,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ  เพ่ือใช้สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (5330700)  จ านวน      30,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เบรก หัวเทียน แม่แรง ฯลฯ  
เพ่ือใช้สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  
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 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (5330800)  จ านวน    250,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  น้ํามันดีเซล  น้ํามันก๊าด  น้ํามันเบนซิน ฯลฯ  เพ่ือใช้
สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (5331100)  จ านวน      20,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แผ่นปูายโฆษณา  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียง  
หรือภาพ ฯลฯ  เพ่ือใช้สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  

 วัสดุคอมพิวเตอร์  (5331400)  จ านวน      50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษต่อเนื่อง แปูนพิมพ์ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์ 
หมึกพิมพ์ เมนบอร์ด ฯลฯ เพ่ือใช้สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  

ค่าสาธารณูปโภค            รวม   435,000  บาท

 ค่าไฟฟ้า  (5340100)     จ านวน     300,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือใช้สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล  เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

 ค่าน้ าประปา  (5340200)     จ านวน       25,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เพ่ือใช้สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด 
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 ค่าโทรศัพท์  (5340300)    จ านวน        50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน  และโทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มา   
ซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบํารุง  
รักษาสาย ฯลฯ  สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

 ค่าไปรษณีย์  (5340400)     จ านวน       10,000  บาท 

เพ่ือเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนและบริการที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ในกิจการของเทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3035 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  

 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  (5340500)     รวม      32,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  ( INTERNET) โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าสัญญาณ
อินเตอร์เน็ทความเร็วสูง (ADSL) ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

  ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (5340510)  รวม      18,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และค่าบริการ Cloud and Service และ
บริการ Server backup ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

งบรายจ่ายอื่น (55000000) รวม   40,000   บาท  

 รายจ่ายอ่ืน (55100000) รวม     40,000   บาท 

 ค่าจ้างเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง (5510100)     จ านวน   40,000   บาท 

เ พ่ือจ่ าย เป็นค่าจ้ างองค์กร  หรื อสถาบันที่ เป็นกลาง  เ พ่ือดํ า เนินการสํ ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการของเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (00112) รวม   687,100  บาท 

งบบุคลากร   (52000000) รวม   657,100  บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (52200000) รวม 657,100   บาท 

เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้   468,900  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจําปีพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงาน

เทศบาลของสํานักปลัดฯ จํานวน 1 อัตรา  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

ค่าจา้งพนักงานจ้าง       ตั้งไว้   188,200  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ของสํานักปลัด จํานวน  1 อัตรา เป็นไปตาม

หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด  

งบด าเนินงาน  (53000000) รวม   30,000  บาท 

ค่าใช้สอย  (53200000) รวม     30,000   บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (5320300) 
จ านวน 30,000   บาท 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม แผนการดําเนินงานและรายงานติดตามและประเมินผล  ตั้งไว้     30,000    บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม แผนการดําเนินงาน และรายงานติดตามและประเมินผล โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการเย็บเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปูายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ จําเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า 68 ข้อ 4 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
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งานบริหารงานคลัง  (00113)     รวม   5,712,700 บาท 

งบบุคลากร  (52000000)     รวม   4,448,000 บาท 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (52200000)      รวม     4,448,000  บาท 

เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 3,180,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจําปีพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงาน

เทศบาลกองคลัง จํานวน 9 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน      ตั้งไว้     68,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อํานวยการกองคลัง และพนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา 

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559  
หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 และหนังสือสํานักงาน กจ. 
กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  

เงินประจําตําแหน่ง         ตั้งไว้   104,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง และหัวหน้าฝุาย

พัฒนารายได ้จํานวน 3 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว 652  
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่  ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 15055 ลงวันที่ 19 เมษายน 
2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา       ตั้งไว้   324,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา กองคลัง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 1 อัตรา หน่วยงาน     

ที่รับผิดชอบ กองคลัง  

ค่าจ้างพนักงานจ้าง       ตั้งไว้       724,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองคลัง 

จํานวน  5 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง      ตั้งไว้    48,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพ่ิม ให้แก่พนักงานจ้างของกองคลัง จํานวน 3 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 
0023.2/ว32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 
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งบด าเนินงาน  (53000000)       รวม    1,159,000 บาท 

ค่าตอบแทน  (53100000) รวม    330,000    บาท 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (5310300)  จ านวน  20,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปของกองคลัง ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองคลัง 

 ค่าเช่าบ้าน  (5310400) จ านวน  250,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ของกองคลัง  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองคลัง  

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (5310500)            จ านวน    60,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ในกองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 

ค่าใช้สอย  (53200000) รวม     621,000  บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (5320100) รวม      151,000  บาท 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้       1,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับธนาคารที่ทางเทศบาลไปใช้บริการ ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนที่

ทางเทศบาลมีความจําเป็นต้องใช้บริการ หรือติดต่อประสานงาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  

ค่าจ้างเหมาบริการ       ตั้งไว้     150,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
0808.2 /ว 4044 ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจ่ายเป็นค่าแรงงานให้กับผู้รับจ้างทําอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่ง
มิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์  หรือที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น  ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ทําความสะอาด ค่าแปลเอกสาร ค่าจ้างพิมพ์ ค่า
เข้าเล่ม รวมถึงค่าจ้างเหมาแรงงานอ่ืน ค่าจ้างเหมาแรงงานรายวัน ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 
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 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (5320300) 
รวม   170,000  บาท 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้      40,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  และพนักงานจ้าง  

ของกองคลัง  โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม      ตั้งไว้    100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   ตั้งไว้     30,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลปูาย และข้อมูลที่ดิน เพ่ิมขึ้น  และเป็นปัจจุบัน 
เพ่ิมความสามารถในการตรวจค้นข้อมูลได้รวดเร็ว  ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพนํามาใช้ประโยชน์ในการ
จัดเก็บภาษีได้เพ่ิมข้ึน โดยดําเนินการคัดลอกข้อมูลที่ดินจากสํานักงานที่ดิน การตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดิน ข้อมูล
เจ้าของทรัพย์สิน การออกสํารวจข้อมูลภาคสนาม  การจัดทําทะเบียนทรัพย์สิน  การบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม
แผนที่ภาษี ฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 119 ข้อ 5  สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ 
เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400) จ านวน  300,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 
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ค่าวัสดุ  (53300000) รวม 147,000   บาท 

 วัสดุส านักงาน  (5330100) จ านวน   60,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สําหรับใช้ในงานของกองคลัง  เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  
ไม้บรรทัด ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง   

 วัสดุงานบ้านงานครัว  (5330300)           จ านวน   20,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ  เพ่ือใช้สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 

 วัสดุก่อสร้าง  (5330600)            จ านวน   5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง เช่น สี ปูนชีเมนต์ ทราย หิน หินคลุก เหล็กเส้น  ตะปู    

ท่อน้ํา จอบ  เสียม  บุ้งกี๋ เทปวัดระยะ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เพ่ือใช้ในกิจการเทศบาล หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองคลัง   

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (5330700)     จ านวน   2,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานยนต์พาหนะและขนส่ง ประกอบด้วย ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองคลัง 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (5330800)     จ านวน  5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ฯลฯ  เพ่ือใช้กับยานพาหนะ 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง  

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (5331100)           จ านวน  5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แผ่นปูายโฆษณา  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียง  

หรือภาพ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เพ่ือใช้สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  
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 วัสดุคอมพิวเตอร์  (5331400)      จ านวน  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษต่อเนื่อง แปูนพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ 

หมึกพิมพ์ ฯลฯ   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 

ค่าสาธารณูปโภค                รวม     61,000  บาท   
 ค่าไปรษณีย์  (5340400)    จ านวน       40,000  บาท 

เพ่ือเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนและบริการที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ในกิจการของเทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง  เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 

 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  (5340500)     รวม      21,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  ( INTERNET) โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าสัญญาณ
อินเตอร์เน็ทความเร็วสูง (ADSL) ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 มีนาคม 2562 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 

งบลงทุน     รวม       105,700  บาท 
ค่าครุภัณฑ ์  รวม        105,700   บาท 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน  (5410100) รวม     5,700  บาท 

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน   5,700  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 หลัง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

           เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ประกาศ ณ เดือนธันวาคม 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (5411800)          รวม      100,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของเทศบาล เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือดีขึ้น
กว่าเดิม หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน      รวม    201, 300  บาท 

งบบุคลากร  (52000000)     รวม     201,300  บาท 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (52200000)      รวม       201,300  บาท 

เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 201,300 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจําปีพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงาน

เทศบาล จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (00121)   รวม       206,000   บาท 

งบด าเนินงาน    รวม       206,000   บาท 

ค่าใช้สอย      รวม    93,000      บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)         รวม      30,000  บาท 

ค่าเบี้ยประกัน        ตั้งไว้  30,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (5320300) 
รวม    63,000   บาท 

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน        ตั้งไว้     3,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องมีผลผูกพันในกิจการของเทศบาล เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน     ตั้งไว้    10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ในโครงการปูองกันและลดอุบัติ เหตุทางถนน   เ พ่ือใช้ในการจัดตั้ งด่านชุมชน   จุดบริการประชาชน 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 63 ข้อ 3 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
: การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี : ด้านความม่ันคง 

โครงการฝึกซ้อมแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ตั้งไว้    30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกอบรม

พนักงานของเทศบาลในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การจําลองสถานการณ์ในพ้ืนที่ เพ่ือให้พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากเกิดเหตุสาธารณภัย  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-
2570) หน้า 63 ข้อ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านความม่ันคง 
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อปท. หลักสูตรจัดตั้งหรือทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ
ตั้งไว้     20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อปท. 
หลักสูตรจัดตั้ง หรือทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ เพ่ือให้มีชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเพียงพอ และทบทวนให้
ความรู้กับจิตอาสาภัยพิบัติในการปฏิบัติงาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5329 เรื่อง แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสําหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 64 
ข้อ 5 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สังคม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านความม่ันคง 

ค่าวัสดุ                 รวม    113,000  บาท 

 วัสดุก่อสร้าง  (5330600) จ านวน   5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง เช่น สี ปูนชีเมนต์ ทราย หิน หินคลุก เหล็กเส้น  ตะปู    

ท่อน้ํา จอบ  เสียม  บุ้งกี๋ เทปวัดระยะ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ สํานักปลัด   

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (5330900)  จ านวน      40,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือใช้สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ สํานักปลัด 

 วัสดุการเกษตร (5331000)  จ านวน      5,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น มีด ขวาน ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ สํานักปลัด  
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 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (5331100)  จ านวน        3,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แผ่นปูายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  เพ่ือใช้สําหรับใช้ในกิจการ
เทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  

 วัสดุเครื่องแต่งกาย (5331200)  จ านวน      30,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพ่ือใช้กับสํานักงาน  และออกปฏิบัติงานภาคสนาม และอปพร. 
เช่น ชุดหมี รองเท้าทนไฟ เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ฯลฯ  เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด 

 วัสดุเครื่องดับเพลิง (5331600)  จ านวน      10,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

 วัสดุส ารวจ (5331800)      จ านวน      10,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

 วัสดุอื่นๆ (5332000)   จ านวน     10,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน ๆ   ที่จําเป็นต้องใช้  อาทิเช่น ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มกันความร้อน ตราสัญลักษณ์
ต่าง ๆ หัวเชื่อมแก๊ส ถังอากาศ วาวล์ปิด - เปิด เชือกนิรภัย อุปกรณ์กู้ภัย ห่วงช่วยชีวิต เสื้อชูชีพ ฯลฯ เพ่ือใช้ใน
กิจการของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
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งานเทศกิจ (00122)     รวม     345,300  บาท 
งบบุคลากร   รวม     185,300  บาท 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)      รวม       185,300  บาท 

เงินเดือนพนักงาน (5220100) ตั้งไว้ 185,300 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจําปีพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงาน

เทศบาล จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

งบเงินอุดหนุน        รวม    160,000    บาท 

เงินอุดหนุน        รวม      160,000     บาท 

 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน (5610300)        รวม      160,000     บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน        ตั้งไว้     160,000     บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง จํานวน 8 
หมู่บ้าน ดําเนินการตามโครงการบริหารเฝูาระวังรักษาความสงบเรียบร้อย และปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดภายในหมู่บ้าน เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 50(1) ได้
กําหนดให้เทศบาลตําบลมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 
16(30) ได้กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน การปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 72 ข้อ 3 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : การเสริมสร้างสังคม
คุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านความมั่นคง 
ดังนี้ 

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตําบลยางเนิ้ง จํานวน  20,000 บาท 
โครงการบริหารเฝูาระวังรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการหมู่บ้านในการออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พ้ืนที่ บ้านกู่เสือ สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 5 วัน ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตําบลยางเนิ้ง จํานวน  20,000 บาท 
โครงการบริหารเฝูาระวังรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการหมู่บ้านในการออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พ้ืนที่ บ้านเวฬุวัน สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 5 วัน ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน เพ่ือร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
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3. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตําบลยางเนิ้ง จํานวน  20,000 บาท 
โครงการบริหารเฝูาระวังรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการหมู่บ้านในการออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พ้ืนที่ บ้านยางเนิ้ง สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 5 วัน ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน เพ่ือร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตําบลยางเนิ้ง จํานวน  20,000 บาท 
โครงการบริหารเฝูาระวังรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการหมู่บ้านในการออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พ้ืนที่ บ้านเชียงยืน สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 5 วัน ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

5. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตําบลยางเนิ้ง จํานวน  20,000 บาท 
โครงการบริหารเฝูาระวังรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการหมู่บ้านในการออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พ้ืนที่ บ้านศรีโพธาราม สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 5 วัน ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน เพ่ือร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

6. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตําบลยางเนิ้ง จํานวน  20,000 บาท 
โครงการบริหารเฝูาระวังรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการหมู่บ้านในการออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พ้ืนที่ บ้านต้นเหียว สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 5 วัน ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน เพ่ือร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

7. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตําบลยางเนิ้ง จํานวน  20,000 บาท 
โครงการบริหารเฝูาระวังรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการหมู่บ้านในการออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พ้ืนที่ บ้านต้นเหียว สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 5 วัน ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน เพ่ือร่ว มมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

8. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตําบลสารภี จํานวน  20,000 บาท 
โครงการบริหารเฝูาระวังรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการหมู่บ้านในการออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พ้ืนที่ บ้านปุาแดด สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 5 วัน ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน เพ่ือร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 



52 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (00123)      รวม    2,796,300  บาท 

งบบุคลากร          รวม    2,656,300  บาท 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)         รวม       2,656,300  บาท 

เงินเดือนพนักงาน (5220100)  ตั้งไว้ 349,300 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจําปีพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงาน

เทศบาล จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (5220700)      ตั้งไว้  2,075,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของสํานักปลัด จํานวน  

18 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (5220800)     ตั้งไว้    231,200 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างของสํานักปลัด จํานวน 17 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 
0023.2/ว32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

งบด าเนินงาน  รวม   140,000   บาท 

ค่าใช้สอย         รวม    140,000     บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (5320300) 
  รวม    140,000     บาท 

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร. เทศบาลตําบลยางเนิ้ง    ตั้งไว้    10,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร. เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

ซึ่งได้ดําเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น  ค่าเดินทางไปราชการ 
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ อาทิ เสื้อสะท้อนแสง  กระบองไฟ กระพริบ ปูายไฟ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ. 2553 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 63 ข้อ 4 สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านความม่ันคง 
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โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง    ตั้งไว้   100,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล         

ตําบลยางเนิ้ง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ และเพ่ือให้มีงบประมาณเพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนใน
ด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเพียงพอ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 41 ข้อ 1 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านความม่ันคง 

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
อ.สารภี ประจําปีงบประมาณ 2566                                                         ตั้งไว้   30,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.สารภี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพ่ือเป็นสถานที่กลางในการอํานวย
ความสะดวก การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์ วิธีการในการช่วยเหลือประชาชน เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล
ปัญหาความต้องการของประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนใน
ด้านต่างๆ โดยใช้งบประมาณของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (หน่วยงานเจ้าภาพดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566)  
จํานวน 30,000 บาท ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอําเภอสารภี จํานวน 11 แห่ง แห่งละ 
30,000 บาท ยกเว้นเทศบาลตําบลท่ากว้าง ขอรับการสนับสนุน จํานวน 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 320,000 บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเชียงใหม่ 
เรื่อง กําหนดสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 
31 ตุลาคม พ.ศ.2560  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สํานักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หน้า 12 ข้อ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
: การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี : ด้านความม่ันคง 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)   รวม    2,376,600 บาท 

งบบุคลากร       รวม   2,244,400 บาท 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)    รวม    2,244,400  บาท 

เงินเดือนพนักงาน (5220100) ตั้งไว้   1,592,700  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจําปีพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน

เทศบาลของกองการศึกษา จํานวน 4 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/  
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน (5220200)     ตั้งไว้      67,200  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559  หนังสือจังหวัด
เชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 

เงินประจําตําแหน่ง (5220300)      ตั้งไว้       85,200   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา และหัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา จํานวน 

2 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว 652  ลงวันที่ 28 มีนาคม 
2559 และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่  ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 15055 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  กองการศึกษา  

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (5220700)      ตั้งไว้      487,300  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองการศึกษา จํานวน 3

อัตรา เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (5220800)     ตั้งไว้        12,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างของกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 
0023.2/ว32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 
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งบด าเนินงาน        รวม     132,200   บาท 

ค่าตอบแทน   รวม        16,200    บาท 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (5310100) 
จ านวน   2,800   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาช่วยปฏิบัติราชการค่าตรวจผลงานครูของเทศบาลตามที่
กฎหมายและระเบียบ หนังสือสั่งการกําหนด หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (5310300)   จ านวน 5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองการศึกษา ซึ่งมีสิทธิเบิก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (5310500)            จ านวน   8,400  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้งในกองการศึกษา ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  

ค่าใช้สอย             รวม    76,000   บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100) รวม     11,000  บาท 

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน   10,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าแรงงานให้กับผู้รับจ้างทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการ

ประกอบดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์  หรือที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น  ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ทําความสะอาด ค่าแปลเอกสาร ค่าจ้างพิมพ์ 
ค่าเข้าเล่ม รวมถึงค่าจ้างเหมาแรงงานอ่ืน ค่าจ้างเหมาแรงงานรายวัน ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบล
ยางเนิ้ง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  

ค่าธรรมเนียมต่างๆ       จํานวน    1,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองปูองกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่นการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง การดําเนินคดีกรณีพิพาท 
การรังวัดจัดทําแผนที่ การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาคุ้มครอง
ปูองกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 ข้อ  13 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา 
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 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (5320300) 
รวม   65,000   บาท 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร   ตั้งไว้      15,000   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง กองการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง

ในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองการศึกษา  

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม      ตั้งไว้     30,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้   ICT  ชุมชนอย่างยั่งยืนและศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจ         
และสังคมดิจิทัล                           ตั้งไว้  20,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอย่างยั่งยืนและ
ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อฝึกอบรมและจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ พิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรม 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล    
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 30 ข้อ 2 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ :  การเสริมสร้างสังคม
คุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ค่าวัสดุ        รวม    40,000  บาท

 วัสดุส านักงาน  (5330100)         จ านวน     16,000  บาท

ค่าวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้      10,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในกองการศึกษา เช่น ค่าปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่องเขียน 

แบบพิมพ์ กระดาษ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  

ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้แก่ห้องสมุดชาวตลาด    ตั้งไว้      6,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้แก่ห้องสมุดชาวตลาด ในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หน่วยงานที่
รับผิดชอบกองการศึกษา  
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 วัสดุงานบ้านงานครัว (5330300) จ านวน   5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา  

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700)  จ านวน   5,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่อ่ืนที่ใช้กับรถจักรยานยนต์  รถราง รถตู้ เช่น ยางนอก ยางใน 
แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก น้ํามันเครื่อง หัวเทียน แม่แรง ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา  

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (5330800)     จ านวน   5,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  น้ํามันดีเซล  น้ํามันก๊าด  น้ํามันเบนซิน ฯลฯ  เพ่ือใช้
สําหรับใช้ในกิจการเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100) จ านวน  2,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ เช่น แผ่นปูายโฆษณา ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
ค่าอัดรูปภาพ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  หนว่ยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 

 วัสดุคอมพิวเตอร์  (5331400) จ านวน  7,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น กระดาษต่อเนื่อง แปูนพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟแวร์ หมึกพิมพ์ เมนบอร์ด ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  หน่วยงานที่รับผิดชอบกองการศึกษา 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)    รวม     20,767,004 บาท 
งบบุคลากร         รวม      4,915,177 บาท 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)    รวม   4,915,177 บาท 

เงินเดือนพนักงาน (5220100) ตั้งไว้   3,659,417  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ตามตําแหน่งและอัตรา           

ที่ได้รับอนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี จํานวน 7 อัตรา  และครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 3 อัตรา เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน (5220200)     ตั้งไว้     201,600  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  

เงินวิทยฐานะ (5220400)        ตั้งไว้      282,100   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของผู้อํานวยการสถานศึกษา และครู จํานวน 4 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา      

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (5220700)      ตั้งไว้    720,880 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ โรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง จํานวน 4 อัตรา และ

พนักงานจ้างทั่วไป โรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง จํานวน 1 อัตรา  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (5220800)     ตั้งไว้        51,180 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ให้แก่พนักงานจ้างของโรงเรียนเทศบาลตําบล

ยางเนิ้ง จํานวน 3 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 
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งบด าเนินงาน           รวม     9,425,827 บาท 

ค่าตอบแทน        รวม      25,000   บาท 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (5310500)  จ านวน  25,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคร ูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้งซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได ้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  

ค่าใช้สอย        รวม     5,229,190    บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (5320100)    จ านวน    2,044,000     บาท 

ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้   2,016,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าแรงงานให้กับผู้รับจ้างทําอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ทําความสะอาด ค่าแปลเอกสาร ค่าจ้างพิมพ์ ค่าเข้า
เล่ม รวมถึงค่าจ้างเหมาแรงงานอ่ืน ค่าจ้างเหมาแรงงานรายวัน ฯลฯ   ที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
เป็นต้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา   

ค่าเช่าทรัพย์สิน        ตั้งไว้  18,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินที่เทศบาลตําบลยางเนิ้ง เช่าในกิจการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือบริการประชาชน 

หรือการเช่าในกรณีอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องรวมทั้งการเช่าวัสดุ   ครุภัณฑ์ที่จําเป็นต่อการดําเนินงาน เช่น เครื่องถ่าย  
เอกสาร  ฯลฯ   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  

ค่าธรรมเนียมต่างๆ       จํานวน   10,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองปูองกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่นการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง การดําเนินคดีกรณีพิพาท 
การรังวัดจัดทําแผนที่ การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาคุ้มครอง
ปูองกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 ข้อ  13 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา 
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 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (5320300) 
จ านวน 3,185,190 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร    ตั้งไว้   27,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานครู และพนักงานจ้างของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล

ตําบลยางเนิ้ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า    
ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม       ตั้งไว้   35,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  

โครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา      ตั้งไว้   10,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจําปี
การศึกษาได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นําไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2562 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 33 ข้อ 14  สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ :  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย    ตั้งไว้   10,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดทําแผนการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์

ปฐมวัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ เพ่ือให้ครู
สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และที่มีการปรับปรุง และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 34 ข้อ 15  สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ :  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
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โครงการสรุปผลงานประจําปี              ตั้งไว้   50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสรุปผลงานประจําปี  สรุปผลงานด้านการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ของโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา 
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 31 ข้อ 5 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการของครู และนักเรียน                 ตั้งไว้  50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการแข่งขันทางวิชาการ เพ่ือตอบสนองและส่งเสริม
ความสามารถทางวิชาการของนักเรียน ทักษะด้านต่างๆ นําเสนอผลงานของนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 
ให้ปรากฏแก่สาธารณชน และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 31 ข้อ 6 สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ :  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพ้ืนฐาน                           ตั้งไว้  35,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพ้ืนฐาน เพ่ือให้ได้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กําหนดทิศทางในการพัฒนาโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และรับรู้นโยบายของคณะ
ผู้บริหารในเรื่องของการจัดการศึกษาของเทศบาล ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว4142 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 31 ข้อ 7 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ :  การ
เสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน                       ตั้งไว้  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือรวบรวม

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระและทบทวนระบบการวัดและประเมินผล  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง หน้า 31 ข้อ 8 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ :  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่
มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
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โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น                                               ตั้งไว้  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษา 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน้า 32 ข้อ 10 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ :  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ                                                           ตั้งไว้  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือปลูกฝังนักเรียนตามวิธีการของ

พระพุทธศาสนา โดยเน้นบูรณาการตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง หน้า 34 ข้อ 17 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ :  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่า
อยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา       ตั้งไว้  2,878,190 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ดังนี้ 
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง จํานวน 247,350 บาท

(1) ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวนเงิน   154,350 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

ยางเนิ้ง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง หน้า 30 ข้อ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ :  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่
มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

(2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)    จํานวนเงิน 51,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 
กรกฎาคม 2565 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง
(พ.ศ.2566-2570) หน้า 30 ข้อ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่า
อยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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(3) โครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษาของเด็กนักเรียนและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จํานวนเงิน  10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษาของเด็กนักเรียนและครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ เช่น การจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษา หรือการฝึกอบรมของเด็กนักเรียนและครูในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) หน้า 30 ข้อ1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ :  การ
เสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จํานวนเงิน  10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ สําหรับเด็กนักเรียน 
ในศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) หน้า 30 ข้อ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ :  การเสริมสร้างสังคม
คุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จํานวนเงิน  10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.
2566-2570) หน้า 30 ข้อ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ :  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่
มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ  
จํานวนเงิน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในศูนย์ฯ ได้แก่ กิจกรรมวัน       
ไหว้ครู กิจกรรมโรงเรียนใกล้วัดกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง กีฬาสี กิจกรรมวันเด็ก ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน้า 30 ข้อ 1 สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ :  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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(7) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน     จํานวนเงิน 2,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ทําให้ได้รับรู้สภาพความเป็นอยู่ของเด็ก

นักเรียนและทําให้ผู้ปกครองได้รับรู้ความเป็นอยู่ของเด็กในโรงเรียน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและ
ผู้ปกครองที่ดีขึ้น เพ่ือให้ทราบปัญหาและหาวิธีแก้ไขปัญหา ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) หน้า 30 ข้อ 1 สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ :  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2) โรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  จํานวน 2,630,840 บาท
(1) ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   จํานวนเงิน 1,428,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง) เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 
กรกฎาคม 2565  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  
(พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หน้า 30 ข้อ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : การเสริมสร้าง
สังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(2) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน      จํานวนเงิน  19,300 บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL จํานวน 9,600 บาท   
(2) ระบบ Wireless Fidelity : WiFi จํานวน 7,200 บาท  
รวมเป็นจํานวน 16,800 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและเทศบาลสมทบเพ่ิมเติมจํานวน 2 ,500 

บาท และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) หน้า 30 
ข้อ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ :  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(3) ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน     จํานวนเงิน 4,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้            

ต่อครัวเรือนไม่เกิน 36,000 บาท/ปี อัตราคนละ 500/ภาคเรียน (1,000/คน/ปี) จัดสรรเป็นรายบุคคล โดยใช้
ข้อมูลจากระบบคัดกรองนักเรียนยากจนของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  เป็นไปเป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) หน้า 30 ข้อ 1 สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ :  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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(4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน              จํานวนเงิน 1,179,540  บาท 

1.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จ านวนเงิน 621,200 บาท
-ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน 210,800 บาท 
-ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน 410,400 บาท 

2.ค่าหนังสือเรียน จ านวนเงิน 177,340 บาท 
-ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี  จํานวนเงิน 24,800 บาท 
-ระดับประถมศึกษา จํานวนเงิน 152,540 จําแนกเป็น 
(1) ประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 656.25 บาท/ปี  จํานวนเงิน 33,470 บาท 
(2) ประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 649.95 บาท/ปี  จํานวนเงิน 30,550 บาท 
(3) ประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 653.10 บาท/ปี  จํานวนเงิน 24,820 บาท 
(4) ประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 706.65 บาท/ปี  จํานวนเงิน 21,900 บาท 
(5) ประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 846.30 บาท/ปี  จํานวนเงิน 19,470 บาท 
(6) ประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 858.90 บาท/ปี  จํานวนเงิน 22,330 บาท 

3.ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 109,040 บาท
-ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน   24,800 บาท 
-ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน   84,240 บาท 

4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวนเงิน  114,960 บาท 
-ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/ปี  จํานวนเงิน 37,200 บาท 
-ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี  จํานวนเงิน 77,760 บาท 

5.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวนเงิน  157,000 บาท 
-ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน  53,320 บาท 
-ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน  จํานวนเงิน  103,680 บาท 

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 
2565  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 30 ข้อ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ :  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความ
ปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา         ตั้งไว้ 40,000 บาท 

• โครงการกีฬาสีสันหรรษาสานสัมพันธ์ทองกวาวเกมส์  จํานวนเงิน  30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานกีฬาสีสันหรรษาสานสัมพันธ์ทองกวาวเกมส์ 

เพ่ือตอบสนองการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สนับสนุนให้นักเรียนเล่นกีฬา  และสนอง
นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการเล่นกีฬาของเยาวชน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ.2566-2570) หน้า 34 ข้อ 16  สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมือง
น่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

• ค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน  จํานวนเงิน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ทําให้ได้รับรู้สภาพความเป็นอยู่ของเด็ก

นักเรียน และทําให้ผู้ปกครองได้รับรู้ความเป็นอยู่ของเด็กในโรงเรียน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและ
ผู้ปกครองที่ดีขึ้น เพ่ือให้ทราบปัญหาและหาวิธีแก้ไขปัญหา ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) หน้า 34 ข้อ 16 สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ :  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมท้องถิ่น               ตั้งไว้ 20,000 บาท 

• โครงการวันสําคัญของไทย     จํานวนเงิน  5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันสําคัญของไทย เพ่ือจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

วันสําคัญของไทย ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) หน้า 30 ข้อ 3 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ :  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

• โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้าน     จํานวนเงิน  5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพ้ืนบ้าน เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 30 ข้อ 3  สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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• โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น      จํานวนเงิน  5,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ.2566-2570) หน้า 30 ข้อ 3 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ :  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมือง
น่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

• โครงการการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู     จํานวนเงิน  5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู   เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) หน้า 30 ข้อ 3  สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : 
การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ค่าวัสดุ     รวม    3,809,637 บาท 

 วัสดุส านักงาน  (5330100)          จ านวน  20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลยางเนิ้ง เช่น  ค่าปากกา ดินสอ  ยางลบ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)     จ านวน  10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุสําหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้งและศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เช่น สายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา  
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 วัสดุงานบ้านงานครัว (5330300) จ านวน 3,674,637 บาท 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน     30,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือใช้ในโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,644,637 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียน ดังนี้ 
1) โรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง
3) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียนวัดเวฬุวัน

และโรงเรียนวัดศรีโพธาราม
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) หน้า 31 
ข้อ 4 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 วัสดุก่อสร้าง (5330600) จ านวน   10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพ่ือใช้ในโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง เช่น เลื่อย คีม ค้อน ฯลฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700) จ านวน   5,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือใช้ในโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เช่น ไขควง คีมล็อค ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (5330800)     จ านวน    20,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน ฯลฯ เพ่ือใช้สําหรับใช้
ในกิจการโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  
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 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (5330900) จ านวน   20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ายาและเวชภัณฑ์ สําหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 

 วัสดุการเกษตร (5331000)  จ านวน      10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น มีด ขวาน ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา  

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100) จ านวน    5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ เช่น แผ่นปูายโฆษณา ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
ค่าอัดรูปภาพ ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  

 วัสดุคอมพิวเตอร์  (5331400) จ านวน   10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น แปูนพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ หมึกพิมพ์ 
เมนบอร์ด ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  

 วัสดุเครื่องดับเพลิง  (5331600) จ านวน   15,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 
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 วัสดุดนตรี  (5331900) จ านวน     10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรี เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  

ค่าสาธารณูปโภค        จ านวน    362,000 บาท 

 ค่าไฟฟ้า (5340100)      จ านวน  250,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง
และสระว่ายน้ําโรงเรียนเทศบาลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 

 ค่าน้ าประปา (5340200) จ านวน  100,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ฯลฯ เพ่ือใช้สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และ
สระว่ายน้ําโรงเรียนเทศบาลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 

 ค่าโทรศัพท์ (5340300) จ านวน    2,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุง  
รักษาสาย ฯลฯ สําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษา  

 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (5340500)  จ านวน   10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอ่ืน ๆ 
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่เกิดขึ้น ฯลฯ เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ยางเนิ้ง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2563  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 
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งบเงินอุดหนุน       รวม    6,426,000  บาท 

เงินอุดหนุน     รวม     6,426,000   บาท 

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (5610200)  จ านวน     6,426,000   บาท 

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ตั้งไว้ 6,426,000 บาท  
เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) ประกอบด้วย โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดศรีโพธาราม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570)   หน้า 32 ข้อ 9 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : 
การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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 แผนงานสาธารณสุข  (00220) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221)    รวม   3,460,900  บาท 

งบบุคลากร     รวม   1,951,000  บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน     1,951,000   บาท 

เงินเดือนพนักงาน (5220100) ตั้งไว  1,522,800  บาท 
เพ่ือจายเป็นเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงาน

เทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จ านวน 3 อัตรา เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน (5220200)     ตั้งไว  67,200  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหแกผูอ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จ านวน 1 อัตรา 

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง ก าหนดต าแหนงและเงินเพ่ิม ส าหรับ
ต าแหนงพัสดุพิเศษของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมากที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559  หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 
35655 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 และหนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เงินประจ าต าแหนง(5220300)      ตั้งไว  85,200  บาท 
เพ่ือจายเป็นเงินประจ าต าแหนง ผูอ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมและหัวหนาฝุายบริหารงาน

สาธารณสุข  จ านวน 2 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.3/ว 652  
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 และหนังสือจังหวัดเชียงใหม  ดวนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 15055 ลงวันที่ 19 เมษายน 
2559  หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

คาจางลูกจางประจ า(5220500)      ตั้งไว   275,800 บาท 
เพ่ือจายเป็นคาจางลูกจางประจ า พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนจ านวน 1 อัตรา หนวยงานที่รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
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งบด าเนินงาน       รวม   1,509,900 บาท 

ค่าตอบแทน  รวม      211,000  บาท 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (5310100) 
จ านวน  35,000  บาท 

คาตอบแทนบุคคลภายนอก      ตั้งไว 5,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาชวยปฏิบัติราชการของเทศบาลตามที่กฎหมายและระเบียบ 

หนังสือสั่งการก าหนด หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง    ตั้งไว    30,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนผูควบคุมงาน และคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการอ่ืน เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 หนวยงานที่
รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (5310300)  จ านวน  20,000 บาท 

เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาล,ลูกจางประจ าและ
พนักงานจาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ค่าเช่าบ้าน  (5310400) จ านวน  100,000 บาท 

เพ่ือจายเป็นคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหแกพนักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม หนวยงานที่
รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)      จ านวน  56,000  บาท 
 เพ่ือจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจ า เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ซึ่งมีสิทธิ

เบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
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ค่าใช้สอย รวม     563,900   บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (5320100) รวม     533,900   บาท 

คาจางเหมาบริการ ตั้งไว     378,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริหารจัดการ ดูแลท าความสะอาดฌาปนสถานและสุสาน คาจางคนท าความ

สะอาดสถานที่ตาง ๆ และตลาด คาจางพนักงานรักษาความปลอดภัยตลาด คาจางเหมาแรงงานในการท าสิ่งของ
ตางๆ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสราง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2 /ว 4044 ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563 เรื่อง หลักเ กณฑ์การ
ด าเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   หนวยงานที่
รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

คาเชาทรัพย์สิน        ตั้งไว  144,900  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาเชาที่ดิน คาธรรมเนียม คาเชาอาคารคาตอบแทนการใชที่ดินตลาดสดเทศบาล 

ต าบลยางเนิ้ ง คาเชาพ้ืนที่ในการน าขยะไปทิ้ง คาเบี้ยประกัน และคาใชจายอ่ืนๆ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

คาธรรมเนียมตางๆ       ตั้งไว   11,000  บาท 
เ พ่ือจายเป็นคาธรรมเนียมการใชที่ดินตลาดสดเทศบาลต าบลยางเนิ้ ง  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (5320300) 
รวม   30,000  บาท 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว  15,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาเดินทางไปราชการภายในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจางของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพ่ิมเติม หนวยงานที่
รับผิดชอบ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม      ตั้งไว  15,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  หนวยงานที่
รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
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 ค่าวัสดุ  รวม    440,000   บาท 

 วัสดุส านักงาน  (5330100) จ านวน  30,000   บาท 

เพ่ือจายเป็นคาวัสดุส านักงาน เชน คาปากกา ดินสอ ยางลบเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ เครื่อง
ค านวณเลข ฯลฯ เพื่อใชในกิจการของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (5330200) จ านวน   5,000   บาท 

เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เพ่ือใชกับส านักงานเชน  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา เทปพัน
สายไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือใชในกิจการของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

 วัสดุงานบ้านงานครัว  (5330300)      จ านวน  30,000   บาท 

เพ่ือจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ถังขยะ ผงซักฟอกฯลฯ   เพ่ือใชในกิจการของเทศบาล 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (5330700)          จ านวน  15,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์และอะไหลอ่ืนที่ใชกับรถยนต์ รถบรรทุกรถบรรทุกขยะ ฯลฯ เชน ยางนอก 
ยางใน แบตเตอรี่ น้ ามัน เบรก หัวเทียน แมแรง ฯลฯ  เพ่ือใชในกิจการของเทศบาล  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนวยงานที่
รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (5330800) จ านวน  250,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาเชื้อเพลิง ไดแก ฟืน ฯลฯ เพ่ือใชส าหรับใชในกิจการเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  หนวยงานที่
รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    
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 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (5330900) จ านวน    20,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประกอบดวยจัดซื้อเวชภัณฑ์ปูองกันโรคติดตอ  
เชน ทรายอะเบท และอ่ืน ๆ รวมทั้งน้ ายาท าความสะอาดน้ ายาดับกลิ่น น้ ายาฆาเชื้อตาง ๆ วัสดุดัก/ก าจัดแมลง
พาหะน าโรครวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการสงเสริม ปูองกันดานสุขอนามัย ฯลฯเพ่ือใชในกิจการของเทศบาล เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

 วัสดุการเกษตร  (5331000) จ านวน  30,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพ่ือใชในส านักงาน เชนสารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ถุงมือ จอบ เสียมใบมีดตัดหญา ฯลฯ เพ่ือใชในกิจการของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (5331100) จ านวน  15,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพ่ือใชกับส านักงานเชน กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูกันและสี 
ฟิล์ม ฯลฯ เพ่ือใชในกิจการของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

 วัสดุเครื่องแต่งกาย  (5331200) จ านวน    5,000 บาท 

เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เพ่ือใชกับส านักงานและออกปฏิบัติงานภาคสนาม เชน 
เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา รองเทาฯลฯ เพ่ือใชในกิจการของเทศบาล  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  

 วัสดุคอมพิวเตอร์  (5331400) จ านวน   30,000 บาท 

เพ่ือจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แปูนพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ หมึกพิมพ์ เมนบอร์ด 
ฯลฯ เพ่ือใชในกิจการของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
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 วัสดุอื่น   (5332000) จ านวน    10,000 บาท 

เพ่ือจายเป็นคาวัสดุอ่ืนๆ ที่จ าเป็นตองใช อาทิเชน ฟิล์มกรองแสงฟิล์มกันความรอน ตราสัญลักษณ์ตาง ๆ 
รถเข็น หรือ วัสดุอ่ืน ๆที่ไมสามารถจัดเขาประเภทวัสดุในประเภทตาง ๆ ได เพ่ือใชในกิจการของเทศบาล 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

ค่าสาธารณูปโภค  จ านวน     295,000 บาท 

 ค่าไฟฟ้า  (5340100)     จ านวน    200,000 บาท 

เ พ่ือจ ายเป็นคากระแสไฟฟูา ฯลฯ เ พ่ือใชส าหรับใช ในกิจการเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563  หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ค่าน้ าประปา  (5340200)     จ านวน     40,000  บาท 

เ พ่ือจายเป็นคาน้ าประปา ฯลฯ เ พ่ือใชส าหรับใชในกิจการเทศบาล ตามเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ค่าบริการโทรศัพท์ (5340300)     จ านวน     30,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาโทรศัพท์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายถึงรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว
และคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท์ คาบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ เพ่ือ
ใชส าหรับใชในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563  หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (5340500)    จ านวน     25,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาโทรภาพหรือโทรสาร คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ตและคาสื่อสารอ่ืนๆ และ
ใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการที่เกิดขึ้น  ฯลฯ เพ่ือใชส าหรับใชในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (00223)      รวม    1,649,800 บาท 

งบบุคลากร    รวม    1,422,800  บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    จ านวน     1,422,800   บาท 
เงินเดือนพนักงาน (5220100) ตั้งไว    886,800  บาท 
เพ่ือจายเป็นเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงาน

เทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จ านวน 2 อัตรา เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน (5220200)     ตั้งไว  12,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหแกพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 1 อัตรา เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง ก าหนดต าแหนงและเงินเพ่ิม ส าหรับต าแหนงพัสดุพิเศษ
ของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 
ตุลาคม 2556 และหนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

คาจางลูกจางประจ า(5220500)      ตั้งไว   252,100 บาท 
เพ่ือจายเป็นคาจางลูกจางประจ า พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนจ านวน 1 อัตรา หนวยงานที่รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจางประจ า(5220600)    ตั้งไว   15,100 บาท 
เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจางประจ า จ านวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.  

ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 8 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

คาจางพนักงานจาง(5220700)      ตั้งไว  220,800  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาตอบแทน ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม จ านวน  2  อัตรา เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง(5220800)    ตั้งไว   36,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นเงินที่จายเพ่ิมพนักงานจางของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จ านวน 2  อัตรา เป็นไปตาม

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.5/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 หนังสือจังหวัด
เชียงใหม ที่ ชม 0023.2/ว32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และหนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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งบด าเนินงาน  รวม  67,000 บาท 
ค่าใช้สอย  รวม  67,000  บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (5320100)  รวม    7,000  บาท 

คาจางเหมาบริการโครงการส ารวจสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์    ตั้งไว    7,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส ารวจสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟูาจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 42 ขอ 2สอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม: การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (5320300) 
รวม    60,000 บาท 

โครงการบริหารและจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน    ตั้งไว    10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบริหารและจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในด าเนินการ

ฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้การปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0891.32/658 ลงวันที่ 25 
มกราคม 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินทองถิ่น พ.ศ. 2553, หนวยงานที่รับผิดชอบ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง(พ.ศ.2566-2570)หนา 65ขอ 1สอดคลอง
กับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานความมั่นคง 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา   ตั้งไว    50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพ่ือปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น การจัดอบรมอาสาปศุ

สัตว์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์เพ่ือด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามจ านวน
สัตว์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี 
และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม -2561, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570)หนา 42ขอ 3สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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งบเงินอุดหนุน รวม  160,000   บาท 

เงินอุดหนุน รวม   160,000     บาท 

 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน(5220300) รวม   160,000     บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จ านวน 8 หมูบาน ๆ ละ 20,000 บาท    ตั้งไว  160,000    บาท 
เพ่ือเป็นคาใชจายใชในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานภายในเขตเทศบาลต าบลยางเนิ้ง    ในการ

ด าเนินการตามโครงการในพระราชด าริดานการสาธารณสุข ปฏิบัติหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563, หนวยงาน
รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 
42 ขอ 1 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 ต าบลยางเนิ้ง  จ านวน 20,000 บาท

-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่ 1 ต าบลยางเนิ้ง ด าเนินการจัดกิจกรรมดานการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับสารไอโอดีน  โรคขาดสารไอโอดีน ใชงบประมาณ 10,000 บาท 

-โครงการควบคุมหนอนพยาธิ หมูที่ 1 ต าบลยางเนิ้ง จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิใช
งบประมาณ 10,000 บาท  

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที ่2 ต าบลยางเนิ้ง  จ านวน 20,000 บาท
-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่ 2 ต าบลยางเนิ้ง ด าเนินการจัดกิจกรรมดานการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับสารไอโอดีน  โรคขาดสารไอโอดีน ใชงบประมาณ 10,000 บาท 
-โครงการควบคุมหนอนพยาธิ หมูที่ 2 ต าบลยางเนิ้ง จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิใช
งบประมาณ 10,000 บาท  
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 ต าบลยางเนิ้ง     จ านวน 20,000 บาท

-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่ 3 ต าบลยางเนิ้ง ด าเนินการจัดกิจกรรมดานการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับสารไอโอดีน  โรคขาดสารไอโอดีน ใชงบประมาณ 10,000 บาท 

-โครงการควบคุมหนอนพยาธิ หมูที่ 3 ต าบลยางเนิ้ง จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิใช
งบประมาณ 10,000 บาท 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4 ต าบลยางเนิ้ง  จ านวน 20,000 บาท

-โครงการประชาชน สุขภาพฟันดี ตามโครงการหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน (พระราชด าริใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ดานการแพทย์และสาธารณสุขไทย ) ด าเนินการกิจกรรมดานทันตสุขภาพในหมูบาน 
สงเสริม ปูองกันทันตสุขภาพ  ตรวจคัดกรองสุขภาพฟัน ใชงบประมาณ 10,000 บาท 

-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่ 4 ต าบลยางเนิ้ง ด าเนินการจัดกิจกรรมดานการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับสารไอโอดีนโรคขาดสารไอโอดีน ใชงบประมาณ 10,000 บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5 ต าบลยางเนิ้ง  จ านวน 20,000 บาท

-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่ 5 ต าบลยางเนิ้ง ด าเนินการจัดกิจกรรมดานการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับสารไอโอดีนโรคขาดสารไอโอดีน ใชงบประมาณ 10,000 บาท 

-โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์ หมูที่ 5 ต าบลยางเนิ้ง จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องตน งบประมาณ 10,000 บาท  

คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 6 ต าบลยางเนิ้ง  จ านวน 20,000 บาท

- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่ 6 ต าบลยางเนิ้ง ด าเนินการจัดกิจกรรมดานการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับสารไอโอดีนโรคขาดสารไอโอดีน ใชงบประมาณ 10,000 บาท 

-โครงการควบคุมหนอนพยาธิ หมูที่ 6 ต าบลยางเนิ้ง จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิใช
งบประมาณ 10,000 บาท  

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7 ต าบลยางเนิ้ง    จ านวน 20,000 บาท

- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่ 7 ต าบลยางเนิ้ง ด าเนินการจัดกิจกรรมดานการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับสารไอโอดีนโรคขาดสารไอโอดีน ใชงบประมาณ 10,000 บาท 

-โครงการควบคุมหนอนพยาธิ หมูที่ 7 ต าบลยางเนิ้ง จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิใช
งบประมาณ 10,000 บาท  

 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 ต าบลสารภี                                 จ านวน 20,000 บาท

-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่ 1 ต าบลสารภี ด าเนินการจัดกิจกรรมดานการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับสารไอโอดีนโรคขาดสารไอโอดีน ใชงบประมาณ 10,000 บาท 

-โครงการควบคุมหนอนพยาธิ หมูที่ 1 ต าบลสารภี จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิใช
งบประมาณ 10,000 บาท  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  (00231)    รวม   590,900  บาท 

งบบุคลากร     รวม   590,900  บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  จ านวน    590,900   บาท 

เงินเดือนพนักงาน(5220100) ตั้งไว  402,700  บาท 
เพ่ือจายเป็นเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแก  พนักงาน

เทศบาลของส านักปลัดฯ จ านวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/      
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนวยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด  

คาจางพนักงานจาง(5220700)      ตั้งไว  188,200  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาตอบแทน ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ของส านักปลัด จ านวน  1 อัตรา เป็นไปตาม

หนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักปลัด  

งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์  (00232) รวม   160,000 บาท 

งบด าเนินงาน  รวม   110,000 บาท 

ค่าใช้สอย   รวม     110,000  บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (5320300) 
รวม    110,000  บาท 

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุเทศบาลต าบลยางเนิ้ง   จ านวน  80,000  บาท 
เพ่ือเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการอบรมสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  

เพ่ือพัฒนาทักษะ และเพ่ิมขีดความสามารถตอการพัฒนาศักยภาพสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุ ตลอดจนอบรม
เพ่ิมพูน พัฒนากิจกรรมสรางความเชื่อมั่นพัฒนาความรู ความสามารถ เป็นรากฐาน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตาง 
ๆ หรือแกไขปัญหาดานผูสูงอายุหรือดานอ่ืนๆ ของผูสูงอายุ ตามนโยบายของรัฐบาล  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
หนวยงานรับผิดชอบ ส านักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.2566 – 2570)  หนา 44 ขอ 
1 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย์ 
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โครงการอบรมเพ่ิมทักษะกลุมอาชีพผูสูงอายุเทศบาลต าบลยางเนิ้ง   จ านวน 30,000  บาท 
เพ่ือเป็นคาใชจาย ในการด าเนินโครงการอบรมเพ่ิมทักษะกลุมอาชีพผูสูงอายุเทศบาลต าบลยางเนิ้ง เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของกลุมผูสูงอายุ ตามความตองการกลุมผูสูงอายุ สงเสริมตอยอดการบริหารจัดการกลุมใหมีความ
เขมแข็งสรางอาชีพ สรางรายได อยางยั่งยืน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 หนวยงานรับผิดชอบ ส านักปลัด เป็นไปตาม
แผนพฒันาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566 – 2570) หนา 44 ขอ 2 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : 
การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี : ดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย์ 

งบเงินอุดหนุน  รวม   50,000  บาท 

เงินอุดหนุน รวม     50,000  บาท 

 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน  (5610300) รวม     50,000   บาท 

อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลยางเนิ้ง (ศพค.)             ต้ังไว    50,000   บาท 
เป็นคาใชจายโครงการกิจกรรมการสงเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกชวงวัย เพ่ือเสริมสราง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวทุกชวงวัย ใหสามารถด าเนินชีวิต ไดอยางเหมาะสม มีการสื่อสาร มี
ความสัมพันธ์อันดีตอกัน สงเสริมใหครอบครัวมีภูมิคุมกันตอปัญหาตาง ๆ สามารถชวยเหลือ เป็นที่ปรึกษา และให
ค าแนะน าแกสมาชิกเมื่อมีปัญหาภายในครอบครัว เสริมสรางพัฒนาการและการเรียนรูไดท ากิจกรรมรวมกับ
ครอบครัว สรางเครือขายในการเฝูาระวัง ปูองกันความรุนแรงในครอบครัว สรางความสัมพันธ์อันดี      ระหวาง 
สมาชิก ในครอบครัวและชุมชน สงเสริมและพัฒนาบทบาทของกลุมเด็ก เยาวชน สตรี และผูสูงอายุอันเป็น
รากฐานในการพัฒนาชุมชน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616    ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม หนวยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2566-2570) หนา 35 ขอ 1 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมือง
นาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพมนุษย ์ 
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แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (00244)     รวม  8,879,100   บาท 

งบบุคลากร     รวม   2,579,100   บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   จ านวน    2,579,100    บาท 

เงินเดือนพนักงาน (5220100) ตั้งไว  416,200  บาท 
เพ่ือจายเป็นเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงาน

เทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จ านวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

คาจางลูกจางประจ า(5220500)      ตั้งไว   342,700 บาท 
เพ่ือจายเป็นคาจางลูกจางประจ า พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนจ านวน 1 อัตรา หนวยงานที่รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

คาจางพนักงานจาง(5220700)      ตั้งไว  1,592,200  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาตอบแทน ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม จ านวน 14  อัตรา เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง(5220800)    ตั้งไว  228,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นเงินที่จายเพิ่มพนักงานจางของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จ านวน 13 อัตรา เป็นไปตาม

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.5/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 หนังสือจังหวัด
เชียงใหม ที่ ชม 0023.2/ว32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และหนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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งบด าเนินงาน      รวม  6,300,000   บาท 

ค่าใช้สอย      รวม    6,300,000   บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (5320100)      รวม    6,300,000   บาท 

คาจางจัดเก็บและก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ตั้งไว 6,300,000บาท 
เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาเอกชนในการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ภายในเขตเทศบาล

ต าบลยางเนิ้ง  โดยการจัดเก็บ ขน ฝังกลบ ท าลายขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล โดยถูกตองตามกฎหมายและถูก
สุขลักษณะ  โดยจางเป็นรายเดือน  หรือจางเหมาตอหนวยหรือตอตัน  หรือตอเที่ยวหรือจางเหมาเป็นครั้ง ๆ ไป  
ฯลฯ  เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2 /ว 4044 ลงวันที่  10กรกฎาคม  
2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นหนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

งานบ าบัดน้ าเสีย  (00245)   รวม      20,000   บาท 

งบด าเนินงาน   รวม      20,000   บาท

ค่าใช้สอย      รวม       20,000   บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (5320300) 
รวม  20,000  บาท 

คาใชจายในโครงการขุดลางทอระบายน้ า     ตั้งไว  20,000 บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในด าเนินโครงการรณรงค์ขุดลางทอระบายน้ า  มีการส ารวจทอระบายน้ า   ในเขตพ้ืนที่ต าบล
ยางเนิ้ง และรณรงค์ ขุดลอก ลางทอระบายน้ ารวมกับกองชางและส านักปลัด เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ไดท าบันทึก
ขอตกลงความรวมมือรวมกับองค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โดยไดรับความอนุเคราะห์รถดูดโคลนจาก
องค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เป็นการปูองกันน้ าทวมขังในชวงฤดูน้ าหลาก ชวยท าลายแหลงเพาะพันธุ์ของ
สัตว์และแมลงน าโรคตาง ๆ ลดกลิ่นเหม็นจากน้ าเนาเสีย เป็นชวยใหสภาพสิ่งแวดลอมดีขึ้น   ลดมลพิษทางอากาศ 
คาใชจายในด าเนินโครงการ เชน น้ ามันเชื้อเพลิง คาวัสดุอุปกรณ์  คาอาหารกลางวันผูเขารวมโครงการ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 51 ขอ 2 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม :    
การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุุนควัน (PM 2.5)     การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การสรางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 

งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน  (00252)     รวม  2,848,000   บาท 

งบด าเนินงาน      รวม  2,848,000   บาท 

ค่าใช้สอย       รวม   2,848,000    บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (5320300) 

 รวม    2,848,000   บาท 

โครงการตลาดนัดชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง  “ถนนคนเดินยางเนิ้ง”         ตั้งไว 250,000 บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการตลาดนัดชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง  ถนนคนเดินยางเนิ้ง 

เพ่ือการสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งตลาดนัดชุมชน เกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ภูมิปัญญา
ทองถิ่น และการจัดกิจกรรมถนนคนเดินยางเนิ้ง กิจกรรมเพ่ือใหกลุมแมบาน  กลุมเกษตร กลุมอาชีพตางๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ไดมีโอกาสน าสินคาของตนเองมาจัดจ าหนาย สงเสริมชองทางการจ าหนายและการตลาด
สินคาทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินคาและบริการของประชาชนในชุมชน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562  หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 58 ขอ 4 สอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การสงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยว เนนคุณคาที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทองถิ่น  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

โครงการวาระยามเชา             ตั้งไว 100,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการประชุมเพ่ือชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและ

รับทราบปัญหาความตองการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมูบาน (วาระยามเชา) เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 หนวยงานที่รับผิดชอบ ส านัก
ปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570)  หนา 75 ขอ 3  สอดคลองกับแผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
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โครงการเทศบาลสัญจร                           ตั้งไว  50,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการเทศบาลสัญจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือจัด

กิจกรรมในการออกใหบริการเชิงรุกแกประชาชนนอกสถานที่ ในรูปแบบเทศบาลสัญจรพบประชาชน และ
ใหบริการในสวนของงานเทศบาล ไดแก บริการรับช าระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ บริการใหค าปรึกษาปัญหา
ดานกฎหมาย บริการรับแจงเรื่องรองทุกข์ บริการขอใบอนุญาตตางๆ บริการแจกแผนพับประชาสัมพันธ์ใหความรู
ขาวสารเกี่ยวกับงานของเทศบาล และบริการแจกน้ าหมักชีวภาพ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคา ใชจ ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส วนทองถิ่น  พ.ศ.  2562 และหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 หนวยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด เป็นไป
ตามแผนพฒันาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 74 ขอ 1 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 
: สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

โครงการจัดเวทีประชาคมต าบล เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน         ตั้งไว 20,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการจัดท าเวทีประชาคมต าบล เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน ใหการสนับสนุนการจัดท าเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนชุมชน และแผนพัฒนาตาง ๆ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 หนวยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570)
หนา 74 ขอ 2  สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม :  
การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี : ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

โครงการคัดเลือกคนดีศรียางเนิ้งดานคุณธรรม จริยธรรม          ตั้งไว   4,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการคัดเลือกคนดีศรียางเนิ้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมการจัด

ประกวดคนดีศรียางเนิ้ง ด้านคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ยกย่องเชิดชูบุคคลผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีงามและเป็นที่ประจักษ์ ในหมู่บ้าน ให้มีขวัญและก าลังใจ ที่จะท า
ประพฤติปฏิบัติชอบเ พ่ือประโยชน์สุขของคนในชุมชน ในหมู่บ้ านของตนเอง  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562 
หนวยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570)  หนา 36 
ขอ 1  สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรี          ตั้งไว   15,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรี เพ่ือเสริมสรางพัฒนาความรู 
ทักษะ และเพ่ิมขีดความสามารถตอการพัฒนาศักยภาพความเป็นผูน าของสตรีในการบริหารจัดการองค์กร 
ตลอดจนอบรม เพ่ิมพูน/พัฒนากิจกรรม สรางความเชื่อม่ัน พัฒนาความรู ความสามารถ เป็นฐานในการขับเคลื่อน
กิจกรรมตางๆ หรือแกไขปัญหาดานสตรี หรือดานอ่ืนๆ ของสตรี ตามนโยบายรัฐบาล   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
หนวยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 25 ขอ 
1 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการสงเสริมอาชีพใหกับสตรี            ตั้งไว   30,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการสงเสริมอาชีพใหกับสตรี ในการจัดอบรมอาชีพใหแกสตรีแมบาน/กลุม
สตรี ใหเกิดการเรียนรู ใชเวลาวางใหเป็นประโยชน์ น าความรูและทักษะไปใชในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพ
เสริมได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 หนวยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2566-2570) หนา 25 ขอ 2 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมือง
นาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการอบรมเพ่ิมทักษะกลุมอาชีพสตรี          ตั้งไว  50,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการอบรมเพ่ิมทักษะกลุมอาชีพสตรี เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุมสตรี
แมบาน ตามความตองการของกลุม สงเสริม ตอยอดการบริหารจัดการกลุมใหมีความเขมแข็ง สรางอาชีพ สราง
รายได อยางยั่งยืน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 หนวยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 26 ขอ 3 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคม
คุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์      ตั้งไว  30,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตอยอดกลุมอาชีพ

ในการจัดการกลุมใหมีความเขมแข็ง สรางอาชีพ สรางรายได   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 หนวยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2/2565 หนา 2 ขอ 1 และ 2 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การยกระดับการคาการลงทุนบน
ฐานเศรษฐกิจสรางสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
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โครงการตลาดสินคา OTOP ซะปฺะของดียางเนิ้ง (กาดหมั้วยางเนิ้ง)    ตั้งไว  100,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการตลาดสินคา OTOP ซะปฺะของดียางเนิ้ง (กาดหมั้วยางเนิ้ง)        

สงเสริมสนับสนุนชองทางการจ าหนายและการตลาดสินคาทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินคาและบริการของกลุม
เกษตรกร กลุมแมบาน กลุมผูสูงอายุ กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการน าสินคาของตนเองมา
จ าหนาย สรางงาน สรางรายได สรางโอกาสทางการตลาด ประชาสัมพันธ์การทองเที่ยว และสงเสริมการทองเที่ยว
ในพ้ืนที่  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 หนวยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 
2566-2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หนา 6 ขอ 4 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การ
ยกระดับการคาการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

โครงการเขียวสด ลดมลพิษ ชีวิตสดใส       ตั้งไว  1,824,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการเขียวสดสะอาดลดมลพิษ ชีวิตสดใส จางเหมาบริการบุคคล 

ท าความสะอาดในหมูบานในเขตเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ฯลฯ โดยจางเป็นรายเดือนหรือรายวันตามความเหมาะสม 
เพ่ือเป็นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของถนน ซอย ที่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมในเขตเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย หรือยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2 /ว 4044 
ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 59 ขอ 5 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การจัดการ
เชิงรุกในปัญหาฝุุนควัน (P.M.2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 

โครงการหนาบาน นามอง ชุมชนนาอยู           ตั้งไว  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการหน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ ตามนโยบายของรัฐบาล  

กระทรวงมหาดไทย มีการจัดกิจกรรมประกวดหน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ ทุกชุมชนในเขตเทศบาล ฯลฯ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ และประสาน
คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกซอย ถนน บ้านในชุมชนเข้าร่วมประกวด เป็นการสร้างความสามัคคี การมีส่วน
ร่วมของชุมชน ตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่ต าบลยางเนิ้ง ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบและพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ที่
ยั่งยืนต่อไป  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวด เงินรางวัล ปูายรางวัล ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา58ขอ3สอดคลองกับแผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม : การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุุนควัน (P.M.2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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โครงการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม         ตั้งไว  80,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกัน

โรคพิษสุนัขบา เชน อบรมใหความรูอาสาสมัครปูองกันโรคพิษสุนัขบา ท าหมันสัตว์ เพ่ือควบคุมจ านวนประชากร
สุนัขและแมว ใหความรูความเขาใจเรื่องโรคพิษสุนัขบา และยังมีกิจกรรมอ่ืนๆตามโครงการสงเสริมและพัฒนา
สุขภาพแบบองค์รวม โดยจัดใหมีกิจกรรมภายในโครงการดังนี้เชน กิจกรรมรณรงค์ ปูองกัน ควบคุมโรคตาง ๆ ที่
เกิดจากคนและสัตว์ รวมถึงโรคที่ติดตอ  และโรคที่ไมติดตอ , กิจกรรมสงเสริมทางดานสงเสริมสุขภาพเชน ออก
ก าลังกาย , กิจกรรมตอตานยาเสพติด ,จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดส์,สงเสริมสุขภาพแมและเด็ก หญิงหลัง
คลอดและทารก , รณรงค์ปูองกันไขเลือดออก ฯลฯ เป็นตน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 45 ขอ 2 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 

โครงการขยะแลกไขและปลุกจิตส านึกการคัดแยกขยะในครัวเรือน       ตั้งไว  100,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการขยะแลกไข่และปลุกจิตส านึกในการคัดแยกขยะในครัวเรือน 

มีการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมในแตละเดือน โดยมีการจัดหาวัสดุ เชน ไขไก เพ่ือใหประชาชนน ามาแลก
กับขยะ แลวน าขยะจากชุมชนไปขายตอตามราคาตลาดซื้อของเกา ฯลฯ เป็นการสรางการมีสวนรวมในการสราง
มูลคาของขยะ ชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะและเห็นความส าคัญในการคัดแยกขยะ สงเสริมใหเป็น
การรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจนสนับสนุนใหมีสุขภาพและพลานามัยที่ดีจากการรับประทานไข เป็นการลดปริมาณ
ขยะและคาใชจายในการก าจัดขยะ สรางจิตส านึกส าคัญในการคัดแยกขยะ คาใชจายในโครงการเพ่ือจายเป็น     
คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 57 ขอ 1 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : 
การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุุนควัน (P.M.2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน   ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี : ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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โครงการสรางจิตส านึกและตระหนักในการจัดการดานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 
     ตั้งไว  40,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการด้านสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีกิจกรรมภายในโครงการดังนี้ เช่นกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยแบบครบวงจรใน
ระดับครัวเรือน,กิจกรรมท าปุ๋ยหมักชีวภาพ, กิจกรรมส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ ลดภาวะหมอกควัน ,กิจกรรม
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล โดยมีการประชาสัมพันธ์หยุดเผาทุกชนิด รับขยะอินทรีย์แต่ละจุดของ
หมู่บ้านทุกเดือนเพื่อน าไปท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ รณรงค์ท าความสะอาด ฯลฯ เพื่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ท าปุ๋ย
หมักอินทรีย์ จัดการขยะในเขตเทศบาล รับสมัครครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะมูลฝอยให้แก่กลุ่มเปูาหมาย จัดหาภาชนะส าหรับคัดแยกขยะมูลฝอย โดยแยกขยะเปียก ขยะอันตราย ขยะรี
ไซเคิล เป็นการลดปัญหาการก าจัดขยะ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ลดการเผาและลดภาวะโลกร้อน 
สามารถน าขยะอินทรีย์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมูลค่าค่าใช้จ่ายในโครงการเพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าปูาย
ประกาศ จัดซื้อหัวเชื้อจุลินทรีย์ กากน้ าตาล  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557   หนวยงานที่รับผิดชอบ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 57 ขอ 2 
สอดคลองกับแผนพัฒนาจั งหวัด เชี ยง ใหม  : การจัดการเชิ งรุ กในปัญหาฝุุ นควัน (P.M.2.5)  พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย         ตั้งไว   20,000  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
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 หนวยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 45 ขอ 1 สอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
        ตั้งไว  5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหา        
ยาเสพติดเทศบาลต าบลยางเนิ้ง กิจกรรมในโครงการดังนี้ เช่น จัดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เทศบาลต าบลยางเนิ้ง, ประสานความร่วมมือกับฝุายปกครอง สาธารณสุข ต ารวจ ในการเข้า
สุ่มตรวจในหมู่บ้าน , จัดท าข้อมูลผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ
รณรงค์ด้านยาเสพติด  ตลอดจนกิจกรรมด าเนินการปูองกันและเฝูาระวังยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนกับส่วนราชการต่างๆ ฯลฯ เป็นการปูองกันและเฝูาระวังยาเสพติดและความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
เป็นการส่งเสริม   การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับภาคส่วนราชการต่าง ๆ และทราบถึงสถานการณ์ยาเสพติด
ในชุมชน  ค่าใช้จ่ายในโครงการเพ่ือจ่ายเป็น ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 หนวยงานที่รับผิดชอบ  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570)  หนา 66 ขอ 1 
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานความมั่นคง 

โครงการรณรงค์ท าความสะอาด (Big Cleaning Day)         ตั้งไว   40,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการรณรงค์ท าความสะอาด (Big Cleaning Day) ปี 2566 เพ่ือให

ประชาชน พนักงานเทศบาล นักเรียน ภาคเอกชน สถานประกอบการตางๆ ในเขตพ้ืนที่ต าบลยางเนิ้ง มีสวนรวมใน
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบรอยและพัฒนาไปสูเมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืนตอไป  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  หนวยงานที่
รับผิดชอบ  สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 60 
ขอ 8 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุุนควัน (P.M.2.5) พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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โครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม          ตั้งไว    50,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหประชาชนภาคเอกชน 

หนวยงานรัฐ ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหแกคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ า  
มีความตระหนักเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดลอมและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอมใหดียิ่งขึ้น เพ่ือปูองกันเฝูาระวังใหแก
กลุมเปูาหมาย การรณรงค์การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และเป็นคาใชจายในการอบรมใหความรู คาตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดลอม คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557   หนวยงานที่รับผิดชอบ  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 61 ขอ 12 
สอดคลองกับแผนพัฒนาจั งหวัด เชี ยง ใหม  : การจัดการเชิ งรุ กในปัญหาฝุุ นควัน (P.M.2.5)  พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 

โครงการอนุรักษ์ตนยางนา ถนนสายเชียงใหม-ล าพูน            ตั้งไว  10,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์ตนยางนาถนนสายเชียงใหม ล าพูน  ภายในเขต

เทศบาลต าบลยางเนิ้ง อาทิเชน กิจกรรมการปกปักษ์รักษา การบ ารุงรักษา ฟ้ืนฟูดูแลตนยางนาใหแข็งแรง 
ปลอดภัย การปรับภูมิทัศน์บริเวณตนยางนาถนนสายเชียงใหม ล าพูน การปลูกตนไมเพ่ิมเติม ประดับพันธุ์ไมตน
ยางนา รวมถึงการอบรมใหความรูในการสรางจิตส านึกอนุรักษ์ตนยางนาแกประชาชน ใหอยูคูกับชุมชนโดยไมเกิด
ปัญหาแกประชาชน หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หนา 13 ขอ 1 
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุุนควัน (PM. 2.5) และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00261)  รวม    380,800   บาท 

งบบุคลากร      รวม    280,800   บาท 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)       รวม     280,800    บาท 

คาจางพนักงานจาง(5220700) ตั้งไว   280,800  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาตอบแทน ใหแกพนักงานจางตามภารกิจของกองการศึกษา จ านวน    1  อัตรา  เป็นไป

ตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา  

งบด าเนินงาน  รวม  100,000  บาท 

ค่าใช้สอย  รวม   100,000   บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (5320300) 
รวม    100,000  บาท 

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติประจ าปี พ.ศ. 2566    ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน การจัดนิทรรศการ การประกวด 

การแขงขัน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 หนวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 37 ขอ 1 
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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งานกีฬาและนันทนาการ  (00262) รวม   305,000  บาท 

งบด าเนินงาน  รวม   305,000  บาท 

ค่าใช้สอย รวม    300,000    บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (5320300) 
รวม     300,000   บาท 

โครงการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ         ตั้งไว  300,000   บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ เชน จัดการแขงขันกีฬา

ระหวาง อปท.หรือ การจัดการแขงขันกีฬา นักเรียน เยาวชน หรือ ประชาชน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 37 ขอ 3  สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ค่าวัสดุ   รวม    5,000  บาท 

 วัสดุกีฬา  (5331300)   จ านวน   5,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ส าหรับใชประโยชน์ในกิจการของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  
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งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263) รวม  677,500 บาท 

งบด าเนินงาน  รวม  535,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม    535,000  บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (5320300) 
รวม    535,000 บาท 

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันทองถิ่นไทย     ตั้งไว       5,000  บาท 
เพ่ือเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันทองถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา 
และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 หนวยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2566-2570)  หนา 76 ขอ 1 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : 
การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี : ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา     ตั้งไว    30,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 38 ขอ 6 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : 
การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน     ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. 2565  
ตั้งไว   200,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณียี่เป็ง  หรืองานประเพณีลอย
กระทง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 38 ขอ 4 สอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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โครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหมเมือง ประจ าปี พ.ศ. 2566 
ตั้งไว  300,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณีปี๋ใหมเมือง หรืองานประเพณี
สงกรานต์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  หนวยงานที่
รับผิดชอบ  กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 38 ขอ 5 
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

งบเงินอุดหนุน  รวม 142,500  บาท 

เงินอุดหนุน รวม  142,500   บาท 

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (5610200) รวม     72,500   บาท 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสารภี ตั้งไว     25,000   บาท 
เพ่ือสนับสนุนเป็นคาใชจายโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 38 ขอ 7 
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสารภี     ตั้งไว    35,500  บาท 
เพ่ือเป็นคาใชจายในการอุดหนุนกิจกรรมโครงการจัดขบวนแหรถบุปผชาติ ของอ าเภอสารภี ตามโครงการ

จัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ประจ าปี 2566 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 38 ขอ 8 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : 
การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี : ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสารภี     ตั้งไว    12,000   บาท
เพ่ือเป็นคาใชจายในการอุดหนุนกิจกรรม ตามโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหมเมือง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570)   หนา 38 ขอ 9 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคม
คุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
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 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน (5610300) รวม     70,000  บาท 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอสารภี  ตั้งไว     10,000  บาท 
เพ่ือเป็นคาใชจายในการอุดหนุนกิจกรรมฟังเทศน์ในฤดูกาลเขาพรรษาของวัดตาง ๆ ฯลฯ ตามโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของอ าเภอสารภี ประจ าปี พ.ศ. 2566 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา 
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 39 ขอ 10 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลยางเนิ้ง     ตั้งไว    60,000  บาท 
เพ่ือเป็นคาใชจายในการอุดหนุนตามโครงการสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นของสภาวัฒนธรรม

ต าบลยางเนิ้ง กิจกรรมประเพณีวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมเขาพรรษาหลอเทียน แหเทียนพรรษา ประเพณียี่เป็ง 
ประเพณีปี๋ ใหมเมือง รดน้ าด าหัวผูสูงอายุ ฯลฯ ของสภาวัฒนธรรมต าบลยางเนิ้ง เป็นไป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 39 ขอ 11 
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  (00311)     รวม   6,985,600   บาท 

งบบุคลากร      รวม   5,287,800   บาท 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)       รวม    5,287,800    บาท 

เงินเดือนพนักงาน (5220100) ตั้งไว  2,613,500  บาท 
เพ่ือจายเป็นเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  ใหแกพนักงาน

เทศบาลของกองชาง จ านวน 7 อัตรา  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/   
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง   

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน (5220200)     ตั้งไว      67,200  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหแกผูอ านวยการกองชาง จ านวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559  หนังสือจังหวัดเชียงใหม 
ดวนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 35655 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 และหนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง  

เงินประจ าต าแหนง (5220300)      ตั้งไว      85,200  บาท 
เพ่ือจายเป็นเงินประจ าต าแหนง ผูอ านวยการกองชาง และหัวหนาฝุายแบบแผนและกอสราง จ านวน 

2 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.3/ว 652  ลงวันที่ 28 มีนาคม 
2559 และหนังสือจังหวัดเชียงใหม  ดวนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 15055 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 หนวยงานที่
รับผิดชอบ กองชาง  

คาจางพนักงานจาง (5220700)      ตั้งไว   2,341,900  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาตอบแทน ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ของกองชาง จ านวน 18  

อัตรา  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง  

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง (5220800)     ตั้งไว      180,000   บาท 
เพ่ือจายเป็นเงินที่จายเพิ่มพนักงานจางของกองชาง จ านวน 12 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.5/ว1372   ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  หนังสือจังหวัดเชียงใหม  ที่ ชม 0023.2/   
ว 32389 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และหนังสือส านักงาน  กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง 
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งบด าเนินงาน  รวม 1,232,800 บาท 

ค่าตอบแทน   รวม    148,300  บาท 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (5310100) 
รวม     38,000   บาท 

คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง    ตั้งไว     30,000   บาท 
เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนชางผูควบคุมงาน และคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และคณะกรรมการอ่ืน เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หนวยงานที่รับผิดชอบ  กองชาง  

คาตอบแทนเจาพนักงานผูตรวจแบบแปลน     ตั้งไว       8,000   บาท   
เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนเจาพนักงานผูตรวจแบบแปลน เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.

2522 และที่แกไขเพ่ิมเติม มาตรา 64 ทวิ ใหราชการสวนทองถิ่นมีอ านาจหักเงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
กอสราง หรือดัดแปลงอาคารที่ไดรับจากผูขอรับใบอนุญาต หรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ไวไดไมเกินรอยละสิบ
ของเงินคาธรรมเนียมดังกลาว เพื่อน ามาจัดสรรเป็นเงินคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่ผูตรวจแบบแปลนกอสราง หรือ
ดัดแปลงอาคาร นายชาง และนายตรวจ ไดตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดในขอบัญญัติทองถิ่น หนวยงานที่
รับผิดชอบ กองชาง 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (5310300) จ านวน  10,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไปของกองชาง ซึ่งมีสิทธิเบิกได เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2559 หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง  

 ค่าเช่าบ้าน  (5310400)  จ านวน 72,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหแกพนักงานของเทศบาลต าบลยางเนิ้งของกองชาง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไข
เพ่ิมเติม หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง  

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (5310500)  จ านวน   28,300  บาท 

เพ่ือจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง กองชาง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตรได  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2563 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง 
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ค่าใช้สอย  รวม    434,000  บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (5320100) รวม    394,000  บาท 

คาจางเหมาบริการ ตั้งไว    329,000   บาท 
เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2 /ว 4044 
ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือจายเป็นคาแรงงานใหกับผูรับจางท าอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบดัดแปลง ซอมแซม ตอเติม เสริมสราง วัสดุ ครุภัณฑ์หรือที่ดิน หรือสิ่งปลูกสราง และอยูในความ
รับผิดชอบของผูรับจาง เชน งานท าความสะอาด งานดูแลตนไม สนามหญาและสวนหยอม งานพาหนะ งาน
ศึกษาวิจัย งานติดตามประมวลผล งานจัดท าค าแปล งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน และงานเทคนิคตางๆ คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาเขาเลม รวมถึงคาจางเหมาแรงงานอ่ืน คาจาง
เหมาแรงงานรายวัน ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์แกเทศบาลต าบลยางเนิ้ง หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง  

คาติดตั้งไฟฟูา        ตั้งไว       5,000   บาท 
เพ่ือจายเป็นคาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟูา การเพ่ิมก าลังไฟฟูา การขยายเขตไฟฟูา 

การบ ารุงรักษา หรือซอมแซมระบบไฟฟูาและอุปกรณ์ หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง  

คาธรรมเนียมตางๆ       ตั้งไว  30,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองปูองกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่นการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง การด าเนินคดีกรณีพิพาท 
การรังวัดจัดท าแผนที่ การจัดท าทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาคุ้มครอง
ปูองกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินส าหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ.  2553 ขอ 13 หนวยงานที่
รับผิดชอบ กองช่าง 

คาเชาทรัพย์สิน        ตั้งไว  30,000   บาท 
เพ่ือจายเป็นคาเชาที่ดิน คาตอบแทนการใชที่ดิน  และคาเชาทรัพย์สินอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 
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 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (5320300) 
รวม  40,000  บาท 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว  30,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาเดินทางไปราชการภายในและนอกราชอาณาจักร พนักงาน และลูกจาง ของกองชาง เชน 

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพ่ิมเติม หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม      ตั้งไว  10,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง 

ค่าวัสดุ   รวม     565,000 บาท 

 วัสดุส านักงาน  (5330100)       จ านวน      25,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุส านักงาน เชน กระดาษ  ตรายาง เครื่องคิดเลข แผงกั้นหอง ฟิล์มกรองแสง 
มานปรับแสง ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เครื่องเขียน แบบพิมพ์ พรม สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ์ ฯลฯ เพ่ือใชในกิจการของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง  

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (5330200)  จ านวน    200,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา เชน หลอดไฟฟูา สายไฟฟูา สวิทต์ไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา คัทเอ฿าท์
ไฟฟูา หมอแปลงไฟฟูา เทปพันสายไฟฟูา เบรกเกอร์  รีซีสเตอร์ ฟิวส์ มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์ โคมไฟฟูาพรอม
อุปกรณ์ ฯลฯ เพ่ือใชในกิจการเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง  

 วัสดุก่อสร้าง  (5330600)   จ านวน   140,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ  เสียม  สิ่ว สวาน 
เลื่อย สี ปูนชีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ทราย หิน หินคลุก เหล็กเสน ตะปู  แปรงทาสี ทินเนอร์ บุงกี๋ เทปวัดระยะ 
เครื่องวัดขนาดเล็ก โถสวม อางลางมือ ทอตางๆ ทอน้ าและอุปกรณ์ประปา และวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ ฯลฯ เพ่ือใช        
ในกิจการเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง  
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 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700)   จ านวน    10,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์และอะไหลอ่ืน ที่ใชกับ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก ฯลฯ เชน 
ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ ามันเบรก เพลา หัวเทียน แมแรง ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจเลื่อน คีมล็อค กระจกมอง
ขาง พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ หมอน้ า ครัตซ์ ฯลฯ เพ่ือใชในกิจการของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนวยงานที่
รับผิดชอบ กองชาง  

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800)                จ านวน     70,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก฿าด น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันเครื่อง น้ ามันเตา น้ ามันจารบี ก฿าซ แก฿สหุงตม ถาน ฯลฯ เพ่ือใชส าหรับใชในกิจการเทศบาล คาวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่นยานพาหนะ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง  

 วัสดุการเกษตร (5331000)   จ านวน     30,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน เคียว จอบหมุน สปริงเกลอร์ (Sprinkler) กรรไกรตัดแตงกิ่ง
สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุย อาหารสัตว์ ผาใบหรือผาพลาสติก วัสดุเพาะช า  อุปกรณ์
ในการขยายพันธุ์พืช เชนใบมีด เชือก ฯลฯ เพ่ือใชในกิจการเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100)          จ านวน     10,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปูายโฆษณา ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง  
หรือภาพถายดาวเทียม ฯลฯ เพ่ือใชในกิจการเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง  

 วัสดุคอมพิวเตอร์  (5331400)   จ านวน     40,000   บาท 

เพ่ือจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ แผนหรือจานบันทึกขอมูล
อุปกรณ์บันทึกขอมูล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ  เมนบอร์ด เมาส์ แปูนพิมพ์ หมึกพิมพ์ เครื่องกระจาย
สัญญาณ ฯลฯ เพ่ือใชในกิจการของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง 
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 วัสดุเครื่องแต่งกาย  (5331200)   จ านวน     10,000   บาท 

เพ่ือจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เพ่ือใชกับส านักงานและออกปฏิบัติงานภาคสนามของงานไฟฟูา
สาธารณะ และงานสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นวัสดุที่จ าเป็นตองใชในการปฏิบัติงาน เชน ถุงมือยางหรือหนัง ผาปิดปาก-
ปิดจมูก รองเทายางหุมสนสูงใตเขา รองเทาบู฿ต เสื้อก๊ักสะทอนแสง เสื้อกันฝน เสื้อชาง หมวกนิรภัย ฯลฯ เพ่ือใชใน
กิจการของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง 

 วัสดุจราจร  (5331910)   จ านวน     10,000   บาท 

เพ่ือจายเป็นคาวัสดุจราจร เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ปูาย
เตือน แทนแบริเออร์ (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ปูายไฟหยุดตรวจ แผนปูายจราจร กระจกโคงมน ไฟแวบ 
ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ เพ่ือใชในกิจการของเทศบาล เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง 

 วัสดุอื่น  (5332000)  จ านวน    20,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาวัสดุอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นตองใช อาทิเชน ปูายซอย ปูายบอกทาง ผาสีส าหรับจัดตกแตงสถานที่ 
ผาส าหรับเขียนปูายประชาสัมพันธ์  มิเตอร์น้ า - ไฟ  ตะแกรงกันสวะ หรือวัสดุอ่ืน ๆ  ที่ไมสามารถจัดเขาประเภท
วัสดุในประเภทตางๆ  เพ่ือใชในกิจการของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง  

ค่าสาธารณูปโภค           รวม      85,500  บาท

 ค่าไฟฟ้า  (5340100)     จ านวน       82,500   บาท 

เพ่ือจายเป็นคากระแสไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือใชส าหรับใชในกิจการเทศบาล  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองชาง  

 ค่าน้ าประปา  (5340200)     จ านวน        3,000   บาท 

เพ่ือจายเป็นคาน้ าประปา ฯลฯ เพ่ือใชส าหรับใชในกิจการเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563  หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง  
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งบลงทุน   รวม   450,000  บาท 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม     450,000  บาท 

 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (5421100) จ านวน 430,000  บาท 

   คาปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ตั้งไว    280,000  บาท 
        เพ่ือจายเป็นคาปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ตามรายละเอียดแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ที่ 26/2565  หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง 
        คาปรับปรุงภูมิทัศน์สี่แยกยางเนิ้ง      ตั้งไว    150,000  บาท 
        เพ่ือจายเป็นคาปรับปรุงภูมิทัศน์สี่แยกยางเนิ้ง  ตามรายละเอียดแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ต าบลยางเนิ้ง ที่ 31/2565 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง  

 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (5421110)   จ านวน   20,000   บาท 

       เพ่ือจายเป็นเงินคาชดเชยคางานกอสรางสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ ตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K) ตามสัญญากอสรางทุกประเภท  ในกรณีที่คา K ตามสูตรส าหรับงานกอสรางนั้นๆ ในเดือนที่
สงมอบงานมีคาเปลี่ยนแปลงไปจากคา K ในเดือนที่เสนอราคามากกวารอยละสี่ขึ้นไป โดยน าเฉพาะสวนที่เกินรอย
ละสี่ มาค านวณปรับเพิ่ม  หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง  

งบรายจ่ายอื่น รวม     15,000  บาท 

รายจ่ายอ่ืน  รวม     15,000  บาท 

 รายจ่ายอ่ืน (5510100) รวม     15,000   บาท 

คาตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา ตั้งไว     15,000  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา และตรวจสอบคุณภาพน้ าบาดาลส าหรับประปา

หมูบาน ภายในเขตเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง  
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งานก่อสร้าง (00312)       รวม 7,697,700  บาท 

งบลงทุน     รวม 7,697,700  บาท 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           รวม 7,697,700  บาท 

 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (5420900)        รวม 7,697,700  บาท 

ประเภทถนน 

• กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะ ซอยบานนางเอย ไชยกัณทา  หมูที่ 1 ต าบลยางเนิ้ง
ตั้งไว  272,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 468 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ที่ 12/2565 เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 
หนา 16 ล าดับที่ 7 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความ
ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

• กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะสายหนองแฝก - ทุงปุาคา  หมูที่ 4 ต าบลยางเนิ้ง
      ตั้งไว  77,600  บาท 

เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 135 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ที่ 18/2565 เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 
หนา 24 ล าดับที่ 4  สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความ
ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

• กอสรางขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 20  หมูที่ 5  ต าบลยางเนิ้ง
             ตั้งไว   37,700   บาท 

เพ่ือจายเป็นคากอสรางขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพ้ืนที่ 65 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ที่ 19/2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หนา 27 ล าดับที่ 1  สอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
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• กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณะทายซอยราษฎร์อุทิศ หมูที่ 6 ต าบลยางเนิ้ง
      ตั้งไว  31,000 บาท 

เพ่ือจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 14 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 56 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ที่ 24/2565 เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 
หนา 33 ล าดับที่ 5  สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความ
ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ประเภทวางท่อ,รางระบายน้ า 

• กอสรางวางทอระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณะสายบานกู
เสือ - บานเวฬุวัน (บริเวณรานซักผา – ล าเหมืองสาธารณะ)  หมูที่ 1  ต าบลยางเนิ้ง            ตั้งไว 499,700 บาท 

เพ่ือจายเป็นคากอสรางวางทอระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 91 
เมตร พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 13 บอ ความยาวรวม 104 เมตร และวางทอระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 61 เมตร พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 9 บอ ความ
ยาวรวม 70 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ที ่10/2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2)  หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หนา 15 ล าดับที่ 2 
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

• กอสรางวางทอระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณะสายบานกู
เสือ - บานเวฬุวัน (เริ่มจากอูมานพการชาง – ทายซอยเทศบาล 3)  หมูที่ 1  ต าบลยางเนิ้ง    ตั้งไว 170,000 บาท 

เพ่ือจายเป็นคากอสรางวางทอระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 54 
เมตร พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 8 บอ ความยาวรวม 62 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล
ยางเนิ้ง ที่ 11/2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 
50 (2)  หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หนา 15 ล าดับที่ 3  สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคม
คุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 
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• กอสรางวางทอระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะซอย
เทศบาล 39/2 บานนายสุพรรณ – บานนายสมเพชร  หมูที่ 4  ต าบลยางเนิ้ง                    ตั้งไว 362,000 บาท 

เพ่ือจายเป็นคากอสรางวางทอระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 89 
เมตร พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 13 บอ ความยาวรวม 102 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลยางเนิ้ง ที่ 15/2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 
มาตรา 50 (2)  หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หนา 23 ล าดับที่ 2  สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การ
เสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

• กอสรางวางทอระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนสถานีรถไฟ
หมูที่ 5  ต าบลยางเนิ้ง                                                                                 ตั้งไว 447,000 บาท 

เพ่ือจายเป็นคากอสรางวางทอระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 
138 เมตร พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 20 บอ ความยาวรวม 158 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลยางเนิ้ง ที่ 22/2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 
มาตรา 50 (2)  หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หนา 28 ล าดับที่ 4  สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การ
เสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

• กอสรางรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 49/4 – ล าเหมืองสาธารณะ
หมูที่ 6  ต าบลยางเนิ้ง                                                                                 ตั้งไว 352,000 บาท 

เพ่ือจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 130 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.25 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ที่ 25/2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2)  หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หนา 34 ล าดับที่ 6 สอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
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ประเภทสะพาน 

• กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขามล าเหมืองสาธารณะซอยเทศบาล 42  หมูที่ 7 ต าบลยางเนิ้ง
 ตั้งไว  499,700  บาท 

เพ่ือจายเป็นคากอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ที่ 27/2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หนา 37 ล าดับที่ 4  สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม : เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 

ประเภทคลองส่งน้ า 

• กอสรางคลองสงน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองสาธารณะทายซอยเสาสัญญาณโทรศัพท์ – ทาย
โครงการยางเนิ้งซิตี้    หมูที่ 3  ต าบลยางเนิ้ง                                                        ตั้งไว  420,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคากอสรางคลองสงน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 1.20 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว 94   
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ที่ 14/2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2)  หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หนา 21 ล าดับที่ 1 สอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

• กอสรางคลองสงน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองสาธารณะเริ่มจากซอยเทศบาล 49/6  เชื่อมซอยปลา
สวยงาม  หมูที่ 6  ต าบลยางเนิ้ง                                                                       ตั้งไว  250,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคากอสรางคลองสงน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 1.20 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว 56
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ที่ 23/2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หนา 34 ล าดับที่ 8 สอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

• กอสรางคลองสงน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองสาธารณะหลังบริษัทดัชมิลล์   หมูที่ 7  ต าบลยางเนิ้ง
 ตั้งไว  499,700  บาท 

เพ่ือจายเป็นคากอสรางคลองสงน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 1.20 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว 112 
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ที่ 28/2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2)  หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หนา 36 ล าดับที่ 2 สอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
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• กอสรางคลองสงน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองสาธารณะหลังบริษัททีโอที - หมูบานเวียงแกว
หมูที่ 1  ต าบลสารภี                                                                                     ตั้งไว  638,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคากอสรางคลองสงน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 1.20 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว 143
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ที่ 29/2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2)  หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หนา 38 ล าดับที่ 1 สอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ประเภทปรับปรุงซ่อมแซม 

• ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ดวยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางสาธารณะ ซอยเทศบาล 7
หมูที่ 1 ต าบลยางเนิ้ง                                                                                  ตั้งไว  215,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ดวยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
112.50 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 450 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
ที่ 9/2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566 -2570) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หนา 14 ล าดับที่ 1 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคม
คุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 

• ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ดวยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะ ซอยเทศบาล 19/1
(ขางโรงเรียนสารภีพิทยาคม)  หมูที่ 2 ต าบลยางเนิ้ง                                             ตั้งไว  1,130,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรดวยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 2,360 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ที่ 13/2565 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) หนวยงานที่
รับผิดชอบ กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2/2565 หนา 20 ล าดับที่ 7 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมี
ความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน 
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• ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ดวยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางสาธารณะซอยเทศบาล 39/2 สามแยก
บานสมฤทัย   หมูที่ 4 ต าบลยางเนิ้ง                                                                  ตั้งไว  329,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรดวยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 47 
เมตร หนา 0.05 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 
691 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ที่ 16/2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2)  หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หนา 24 ล าดับที่ 3 
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

• ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ดวยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 24/2  หมูที่ 5  ต าบลยางเนิ้ง
 ตั้งไว  235,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ดวยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 
128 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไมนอยกวา 433 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
ที่ 20/2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566 -2570) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หนา 27 ล าดับที่ 2 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคม
คุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 

• ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ดวยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนสถานีรถไฟ  หมูที่ 5  ต าบลยางเนิ้ง
 ตั้งไว  233,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ดวยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 3.40 เมตร ยาว 
149 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไมนอยกวา 483 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
ที่ 21/2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2)  
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566 -2570) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หนา 30 ล าดับที่ 6 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคม
คุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 
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• ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ดวยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางสาธารณะ ซอยเทศบาล 42/1 เชื่อม
ถนนเชียงใหม - ล าปาง หมูที่ 1 ต าบลสารภี                                                         ตั้งไว  499,600  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ดวยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 3.70 เมตร ยาว 
225 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไมนอยกวา 832.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลยาง
เนิ้ง ที่ 30/2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 
(2)  หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หนา 39 ล าดับที่ 3 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคม
คุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 

 ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ (5420700)   รวม   499,700   บาท 

• กอสรางอาคารอเนกประสงค์ สุสานเดนปูุฝั้น  หมูที่ 2 ต าบลยางเนิ้ง   ตั้งไว  499,700  บาท 
เพ่ือจายเป็นคากอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 13 เมตร ตามแบบแปลน

ของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ที่ 17/2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 
พ.ศ.2562 มาตรา 51 (4) หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.
2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หนา 9 ล าดับที่ 4 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : 
การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
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แผนงานการเกษตร  (00320) 

งานส่งเสริมการเกษตร  (00321) รวม   901,200  บาท 

งบบุคลากร  รวม   781,200  บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน  781,200  บาท 

เงินเดือนพนักงาน(5220100) ตั้งไว  490,800  บาท 
เพ่ือจายเป็นเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแก พนักงาน

เทศบาลของส านักปลัดฯ จ านวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/      
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนวยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด  

คาจางพนักงานจาง(5220700)     ตั้งไว  290,400  บาท 
เพ่ือจายเป็นคาตอบแทน ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ของส านักปลัด จ านวน  1 อัตรา เป็นไปตาม

หนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักปลัด  

งบด าเนินงาน        รวม   50,000   บาท 

ค่าใช้สอย         รวม    50,000     บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (5320300) 
รวม  50,000   บาท 

โครงการอบรมสรางอาชีพใหกับชุมชน     ตั้งไว  30,000  บาท 

เพ่ือเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการอบรมสรางอาชีพใหกับชุมชน เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบาย
ของรัฐบาล ตลอดจนสงเสริมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจระดับฐานรากของชุมชนใหดีขึ้น โดยการเสริมสรางทักษะและ
สรางอาชีพใหแกเกษตรกรและประชาชนในเขตเทศบาล ชวยยกระดับชุมชนและรวมกันสรางชุมชนเขมแข็งอยาง
ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 หนวยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด  เป็นไป
ตามแผนพฒันาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 28 ขอ 5 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 
: การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลคา เกษตรแปรรูปมูลคาสูง และนวัตกรรมอาหารแหงอนาคต ภายใต BCG Model 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
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โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลยางเนิ้ง 
ตั้งไว   20,000   บาท 

เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลยางเนิ้ง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562    และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 หนวยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 27 ขอ 3 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การขับเคลื่อนเกษตร
เพ่ิมมูลคา เกษตรแปรรูปมูลคาสูง และนวัตกรรมอาหารแหงอนาคต ภายใต BCG Model  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

งบเงินอุดหนุน  รวม   70,000  บาท 

เงินอุดหนุน รวม     70,000    บาท 

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (5610200) รวม     70,000   บาท 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสารภี ตั้งไว     70,000   บาท 
เพ่ือสนับสนุนเป็นคาใชจายโครงการจัดงานชาวสารภี 132 ปี ของดีทั่วแดน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม หนวยงานที่รับผิดชอบ  ส านัก
ปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 28 ขอ 6 สอดคลองกับแผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม : การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลคา เกษตรแปรรูปมูลคาสูง และนวัตกรรมอาหารแหงอนาคต 
ภายใต BCG Model ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (00322)        รวม  210,000  บาท 

งบด าเนินงาน        รวม  210,000   บาท 

ค่าใช้สอย         รวม    210,000     บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (5320100)   รวม    200,000     บาท 

คาท าความสะอาดล าเหมือง ก าจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล    ตั้งไว  200,000   บาท 
เพ่ือจายเป็นคาท าความสะอาดล าเหมืองสาธารณะ ก าจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2566-2570) หนา 51 ขอ 1 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การจัดการเชิงรุกใน
ปัญหาฝุุนควัน (P.M.2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดาน
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (5320300) 
รวม    10,000   บาท 

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ตั้งไว  10,000  บาท

เพ่ือเป็นคาใชจายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ กิจกรรมการจัดท าฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ทั้งทางดานกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญา รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรทองถิ่น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ. 2566-2570) หนา 27 ขอ 2 สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุุนควัน 
(P.M.2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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แผนงานการพาณิชย ์(00330) 

งานกิจการสถานธนานุบาล  (00331) รวม   200,000  บาท 

งบลงทุน รวม   200,000  บาท 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม     200,000   บาท 

 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5421100) รวม     200,000   บาท 

โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลยางเนิ้ง หมูที่ 3 ต.ยางเนิ้ง 
ตั้งไว  200,000  บาท 

เพ่ือจายเป็นคาปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลยางเนิ้ง โดยการทาสีอาคารส านักงาน 
กอสรางบันไดเหล็ก และซอมแซมหลังคา ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ที่ 8 /2565 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หนา 10 ขอ 7 
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : การเสริมสรางสังคมคุณภาพ เมืองนาอยูมีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 






























