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ท บา ตาบ าง
ขต/ า  ขุนตา     จัง ัด ชี ง า

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1  ซ -  ถนน ทิง- ชี งข ง  ข ง/ตาบ  าง
  ขต/ า  ขุนตา   จัง ัด ชี ง า   57340

พื้นที่ 134.80 ตา างกิโ ต

ป ะชาก ทั้ง ด 11,200 คน
ชาย 5,508 คน

หญิง 5,692 คน

ข้ ู  ณ ันที่ 3 กัน า น 2562



ส่วนที่ 1

คา ถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 

ของ

ทศบาลตาบลยางฮอม

อา ภอขนตาล  จังหวัด ชียงราย



ทานประธาน ภาฯ ละ มาชิ ภา ท บาลตาบลยางฮอม

. . 2563

1. ถานะ ารคลัง
1.1

คา ถลงงบประมาณ

. . 2563

1.1.1 67,273,652.17

1.1.2 25,496,191.22

1.1.3 28,741,407.91

1.1.4 0 0.00

1.1.5 5 24,611.00

1.2 0.00

. .2562 13 . .2562 ์

2. ารบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 13 ิงหาคม พ. .2562
1 66,715,292.23

ษ 765,701.49

242,361.10

์ 433,904.29

์ 0.00

็ ็ 61,674.00

0.00

ษ 23,472,687.22

41,738,964.13

2 ์ 5,977,475.15

3 47,372,336.06



20,251,359.48

13,541,604.00

7,327,965.42

3,761,532.16

ื 0.00

2,489,875.00

4 ์ 5,977,073.45

5 3,071,000.00

6 0.00

7 0.00



คาแถลงงบประมาณ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563

ทศบ ลต บลย ง ม
ภ ขนต ล จง วด ชยงร ย

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

มวดภ ษ กร 624,124.45 550,000.00 591,000.00

มวดค่ ธรรม นยม ค่ ปรบ แล ใบ นญ ต 228,540.60 177,710.00 224,300.00

มวดร ยได้จ กทรพย์สิน 484,033.76 300,000.00 530,000.00

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด 94,461.00 91,600.00 144,942.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,431,159.81 1,119,310.00 1,490,242.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มวดภ ษจดสรร 27,458,891.09 24,240,000.00 28,126,600.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27,458,891.09 24,240,000.00 28,126,600.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มวด งิน ด นนท่วไป 39,664,781.69 43,640,690.00 45,623,158.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 39,664,781.69 43,640,690.00 45,623,158.00
รวม 68,554,832.59 69,000,000.00 75,240,000.00



ิ 1

งบกลาง 21,623,283.56 24,951,620.00 26,210,186.00

งบบุคลากร 15,993,265.00 20,671,620.00 21,191,220.00

งบดา นินงาน 7,830,676.86 11,766,060.00 14,413,974.00

งบลงทุน 2,394,331.97 4,778,700.00 10,183,620.00

งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 12,000.00 12,000.00

งบ งินอุดหนุน 2,943,004.73 2,770,000.00 3,229,000.00

ว 50,795,562.12 64,950,000.00 75,240,000.00

ว 50,795,562.12 64,950,000.00 75,240,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
เทศบาลตาบลยางฮอม

อาเภอขนตาล  จัง วัดเชียงราย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตาบลยางฮอม

อาเภอขนตาล  จัง วัดเชียงราย
ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป 18,176,820

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 445,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,918,514

แผนงานสาธารณสข 4,104,160

แผนงานสังคมสงเคราะ ์ 30,000

แผนงานเค ะและชมชน 13,903,320

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมชน 175,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 277,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 26,210,186

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 75,240,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 11,793,000 0 11,793,000

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 8,944,680 0 8,944,680

งบดา นินงาน 3,044,820 3,067,200 6,112,020

    ค่าตอบแทน 825,400 253,800 1,079,200

    ค่าใช้สอย 1,923,820 410,000 2,333,820

    ค่าวัสดุ 295,600 540,000 835,600

    ค่าสาธารณูปโภค 0 1,863,400 1,863,400

งบลงทุน 184,800 75,000 259,800

    ค่าครุภัณฑ์ 184,800 75,000 259,800

งบรายจ่ายอื่น 12,000 0 12,000

    รายจ่ายอื่น 12,000 0 12,000

                                             รวม 15,034,620 3,142,200 18,176,820

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลยางฮอม

อาเภอขุนตาล  จัง วัดเชียงราย



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่ายพล รือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

งบดา นินงาน 349,000 349,000

    ค่าตอบแทน 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 290,000 290,000

    ค่าวัสดุ 49,000 49,000

งบลงทุน 96,000 96,000

    ค่าครุภัณฑ์ 96,000 96,000

                                             รวม 445,000 445,000
แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย รียนและ
ประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 5,835,660 0 0 5,835,660

    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 5,835,660 0 0 5,835,660

งบดา นินงาน 613,200 3,302,254 18,000 3,933,454

    ค่าตอบแทน 164,400 0 0 164,400

    ค่าใช้สอย 195,500 1,884,020 18,000 2,097,520

    ค่าวัสดุ 253,300 1,349,006 0 1,602,306

    ค่าสาธารณูปโภค 0 69,228 0 69,228

งบลงทุน 56,000 141,400 0 197,400

    ค่าครุภัณฑ์ 56,000 141,400 0 197,400

งบ งินอุดหนุน 0 1,952,000 0 1,952,000

    เงินอุด นุน 0 1,952,000 0 1,952,000

                                             รวม 6,504,860 5,395,654 18,000 11,918,514



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
สาธารณสุข

งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น
งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 1,453,560 0 0 0 1,453,560

    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,453,560 0 0 0 1,453,560

งบดา นินงาน 1,547,000 205,000 295,000 42,200 2,089,200

    ค่าตอบแทน 300,000 0 0 0 300,000

    ค่าใช้สอย 1,097,000 25,000 295,000 42,200 1,459,200

    ค่าวัสดุ 150,000 180,000 0 0 330,000

งบลงทุน 136,400 0 0 0 136,400

    ค่าครุภัณฑ์ 136,400 0 0 0 136,400

งบ งินอุดหนุน 425,000 0 0 0 425,000

    เงินอุด นุน 425,000 0 0 0 425,000

                                             รวม 3,561,960 205,000 295,000 42,200 4,104,160
แผนงานสังคมสง คราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสง คราะห์

รวม

งบดา นินงาน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

                                             รวม 30,000 30,000



แผนงาน คหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไป กี่ยวกับ
คหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล
งานบาบัดนา สีย รวม

งบบุคลากร 2,109,000 0 0 0 2,109,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,109,000 0 0 0 2,109,000

งบดา นินงาน 1,425,300 0 115,000 10,000 1,550,300

    ค่าตอบแทน 178,800 0 0 0 178,800

    ค่าใช้สอย 996,500 0 115,000 10,000 1,121,500

    ค่าวัสดุ 250,000 0 0 0 250,000

งบลงทุน 3,592,020 5,902,000 0 0 9,494,020

    ค่าครุภัณฑ์ 3,417,020 0 0 0 3,417,020

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 175,000 5,902,000 0 0 6,077,000

งบ งินอุดหนุน 0 750,000 0 0 750,000

    เงินอุด นุน 0 750,000 0 0 750,000

                                             รวม 7,126,320 6,652,000 115,000 10,000 13,903,320
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่ง สริมและสนับสนุน
ความ ข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดา นินงาน 170,000 170,000

    ค่าใช้สอย 170,000 170,000

งบ งินอุดหนุน 5,000 5,000

    เงินอุด นุน 5,000 5,000

                                             รวม 175,000 175,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งานวิชาการวางแผนและส่ง

สริมการท่อง ที่ยว
รวม

งบดา นินงาน 30,000 140,000 10,000 180,000

    ค่าใช้สอย 30,000 140,000 10,000 180,000

งบ งินอุดหนุน 0 97,000 0 97,000

    เงินอุด นุน 0 97,000 0 97,000

                                             รวม 30,000 237,000 10,000 277,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 26,210,186 26,210,186

    งบกลาง 26,210,186 26,210,186

                                             รวม 26,210,186 26,210,186







รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2563

ทศบ ลต บลย ง ม
ภ  ขุนต ล  จง วด ชียงร ย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
หมวดภาษีอากร
     ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลูกสร้ ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 480,000.00
     ภ ษีโรง รื นแล ที่ดิน 281,628.25 311,618.50 353,352.75 330,000.00 -98.48 % 5,000.00
     ภ ษีบ รุงท้ งที่ 104,588.35 158,012.55 168,668.70 150,000.00 -99.33 % 1,000.00
     ภ ษีป้ ย 48,144.00 65,286.00 102,103.00 70,000.00 50.00 % 105,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 434,360.60 534,917.05 624,124.45 550,000.00 591,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบใบ นุญ ตก รข ยสุร 2,541.40 2,716.00 2,454.10 3,000.00 -16.67 % 2,500.00
     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร 4,842.50 139,457.50 4,407.50 4,000.00 50.00 % 6,000.00
     ค่ ธรรม นียมในก ร ก นงสื รบร งก รแจ้งสถ นที่
จ น่ ย ร รื ส สม ร

0.00 3,100.00 5,500.00 4,000.00 25.00 % 5,000.00

     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รต้งสุส นแล ฌ ปนสถ น 50.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     ค่ ธรรม นียมปิด โปรย ติดต้งแผ่นปร ก ศ รื แผ่นปลิว พื่
ก รโฆษณ

0.00 840.00 710.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร 3,740.00 5,870.00 4,790.00 5,660.00 -11.66 % 5,000.00
     ค่ ธรรม นียมต มปร มวลกฎ ม ยที่ดินม ตร  9 1,040.00 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์ 1,740.00 710.00 2,090.00 1,500.00 33.33 % 2,000.00
     ค่ ธรรม นียม กี่ยวกบก รปร ก บกิจก รน้ มน ชื้ พลิง 0.00 0.00 40.00 100.00 0.00 % 100.00
     ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ 0.00 610.00 1,965.00 2,550.00 -17.65 % 2,100.00
     ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก 8,125.00 276,450.00 9,550.00 6,000.00 100.00 % 12,000.00

วนที่พิมพ์ : 3/9/2562  16:06:02 น้  : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยส ธ รณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,000.00
     ค่ ปรบก รผิดสญญ 59,327.00 371,725.00 145,094.00 100,000.00 30.00 % 130,000.00
     ค่ ปรบ ื่น ๆ 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่ ใบ นุญ ตรบท ก ร ก็บ ขน สิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย 2,000.00 500.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ ส รบกิจก รที่ ปน นตร ยต่
สุขภ พ

44,900.00 46,100.00 48,650.00 45,000.00 11.11 % 50,000.00

     ค่ ใบ นุญ ตจดต้งสถ นที่จ น่ ย ร รื สถ นที่ส สม
รในครว รื พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ กิน 200 ต ร ง มตร

5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่ ใบ นุญ ตใ ้ต้งตล ด กชน 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร 710.00 750.00 1,010.00 1,200.00 0.00 % 1,200.00
     ค่ ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย สียง 60.00 0.00 60.00 100.00 100.00 % 200.00
     ค่ ใบ นุญ ต ื่นๆ 2,400.00 3,300.00 2,100.00 1,500.00 40.00 % 2,100.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 137,575.90 853,128.50 228,540.60 177,710.00 224,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ด ก บี้ย 429,831.66 416,241.92 484,033.76 300,000.00 76.67 % 530,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 429,831.66 416,241.92 484,033.76 300,000.00 530,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่ จ น่ ย ศษข ง 0.00 850.00 805.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่ ข ยแบบแปลน 34,900.00 0.00 3,500.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     ค่ รบร งส น แล ถ่ ย กส ร 449.00 78.00 81.00 100.00 42.00 % 142.00
     ค่ สมครสม ชิก ้ งสมุด 1,600.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 % 0.00
     ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ 92,323.00 85,300.00 88,675.00 90,500.00 57.79 % 142,800.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 129,272.00 86,228.00 94,461.00 91,600.00 144,942.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษีแล ค่ ธรรม นียมรถยนต์แล ล้ ลื่ น 702,794.18 728,580.80 689,227.32 730,000.00 -1.37 % 720,000.00
     ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน 8,904,760.55 9,540,438.11 10,887,078.31 9,000,000.00 23.33 % 11,100,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ภ ษีมูลค่ พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้ 4,590,896.72 4,465,304.30 4,745,087.57 4,500,000.00 8.89 % 4,900,000.00
     ภ ษีธุรกิจ ฉพ 262,148.10 233,690.86 222,091.46 250,000.00 -8.00 % 230,000.00
     ภ ษีสุร 2,339,254.64 2,357,358.94 0.00 2,400,000.00 -100.00 % 0.00
     ภ ษีสรรพส มิต 5,031,756.00 5,680,957.69 9,030,775.86 5,700,000.00 62.28 % 9,250,000.00
     ค่ ภ ค ลวงแร่ 82,490.66 92,268.78 90,091.99 80,000.00 22.50 % 98,000.00
     ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม 79,895.99 73,603.53 70,550.58 80,000.00 -6.25 % 75,000.00
     ค่ ธรรม นียมจดท บียนสิทธิแล นิติกรรมต มปร มวล
กฎ ม ยที่ดิน

1,581,161.00 1,900,827.00 1,720,988.00 1,500,000.00 16.67 % 1,750,000.00

     ค่ ธรรม นียมแล ค่ ใช้น้ บ ด ล 0.00 0.00 3,000.00 0.00 100.00 % 3,600.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,575,157.84 25,073,030.01 27,458,891.09 24,240,000.00 28,126,600.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     งิน ุด นุนท่วไป ส รบด นินก รต ม น จ น้ ที่แล
ภ รกิจถ่ ยโ น ลื กท

16,639,203.00 38,888,191.50 39,664,781.69 43,640,690.00 4.54 % 45,623,158.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,639,203.00 38,888,191.50 39,664,781.69 43,640,690.00 45,623,158.00
รวมทุกหมวด 41,345,401.00 65,851,736.98 68,554,832.59 69,000,000.00 75,240,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563

ทศบ ลต บลย ง ม

ภ ขุนต ล จง วด ชียงร ย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 75,240,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 591,000 บาท
ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลูกสร้ ง จ นวน 480,000 บ ท

- ปร ม ณก รต มพร ร ชบญญติภ ษีที่ดินแล สิ่งปลูกสร้ ง พ.ศ.2562 แล
ปร ม ณก รรบต มจ นวนผู้ ยูในข ยช ร ภ ษี

ภ ษีโรง รื นแล ที่ดิน จ นวน 5,000 บ ท

- ปร ม ณก รต่ กว ปที่ผ นม  ทงนี โดย ศยพร ร ชบญญติภ ษีโรง รื น
แล ที่ดิน พ.ศ.2475  แล ที่แก้ไข พิ่ม ติม  แล ปร ม ณก รรบต มจ นวนผู้
ยูในข ยช ร ภ ษี

ภ ษีบ รุงท้ งที่ จ นวน 1,000 บ ท

- ปร ม ณก รต่ กว ปที่ผ นม  ทงนี โดย ศยพร ร ชบญญติภ ษีบ รุงท้ ง
ที่ พ.ศ.2508  แล ที่แก้ไข พิ่ม ติม  แล ปร ม ณก รรบต มจ นวนผู้ ยูใน
ข ยช ร ภ ษี

ภ ษีป้ ย จ นวน 105,000 บ ท

- ปร ม ณก รสูงกว ปที่ผ นม  ทงนี โดย ศยพร ร ชบญญติภ ษีป้ ยพ.ศ
.2510  แล ที่แก้ไข พิ่ม ติม  แล ปร ม ณก รรบต มจ นวนผู้ ยูในข ยช ร
ภ ษี

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 224,300 บาท
ค ธรรม นียม กี่ยวกบใบ นุญ ตก รข ยสุร จ นวน 2,500 บ ท

- ปร ม ณก รต่ กว ปที่ผ นม  ทงนี โดย ศยก รรบจริงที่ได้รบสวนแบงค
ธรรม นียมก รข ยสุร  ในปงบปร ม ณที่ลวงม แล้ว

ค ธรรม นียม กี่ยวกบก รควบคุม ค ร จ นวน 6,000 บ ท

- ปร ม ณก รสูงกว ปที่ผ นม  ทง
นี ต ม                                       *กฏ ม ยใ ้ใช้บงคบผง มื ง
ร บบ จง วด ชียงร ย พ.ศ.2556               *พร ร ชบญญติควบคุม
ค ร พ.ศ.2522  แล ที่แก้ไข พิ่ม ติม ฉบบที่ 4  พ.ศ.2550
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ค ธรรม นียมในก ร ก นงสื รบร งก รแจ้งสถ นที่จ น ย ร รื
ส สม ร

จ นวน 5,000 บ ท

- ปร ม ณก รงกว ปที่ผ นม  ทงนี โดย ศยก รรบจริงในปงบปร ม ณที่
ลวงม แล้ว

ค ธรรม นียม กี่ยวกบก รตงสุส นแล ฌ ปนสถ น จ นวน 100 บ ท

- ปร ม ณก ร ท กบปที่ผ นม  ทงนี โดย ศยปร ม ณก รตงรบไว้ต มพร
ร ชบญญติก รฌ ปนกิจสง คร ์ พ.ศ.2545

ค ธรรม นียมปิด โปรย ติดตงแผนปร ก ศ รื แผนปลิว พื่ ก รโฆษณ จ นวน 1,000 บ ท

- ปร ม ณก รท กบปที่ผ นม  ทงนี โดย ศยพร ร ชบญญ้ติรกษ คว ม
ส ดแล คว ม ป็นร บียบ รียบร้ ยข งบ้ น มื ง พ.ศ.2535 แล ร ยรบ
จริงในปงบปร ม ณที่ลวงม แล้ว

ค ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนร ษฎร จ นวน 5,000 บ ท

- ปร ม ณก รต่ กว ปที่ผ นม  ทงนี โดยถื ปฏิบติต มกฏกร ทรวง ก นด
ตร ค ธรรม นียมร ษฎร พ.ศ.2551 ข้  2 ใ ้ก นดค ธรรม นียม กี่ยวกบ

ก รท บียนร ษฏรส รบคนสญช ติไทย ดงต ไปนี   *ก รข คดส น รื
คดแล รบร งส น ร ยก รท บียนต มม ตร  6 ฉบบ
ล  10 บ ท                                                                              
 *ก รข คดส น รื คดแล รบร งส น ร ยก รข้ มูลท บียนร ษฏรต ม
ม ตร  14  1  ฉบบ
ล  20 บ ท                                                    *ก รแจ้งก ร กิดต ง
ท้ งที่ต มม ตร  18 วรรคส ม ก รแจ้งก รต ยต งท้ งที่ต ม
ม ตร  21 วรรคสี่ ก รแจ้งก รย้ ยที่ ยูปล ยท งต มม ตร  30 วรรค
ส ง  รื ก รแจ้งก รย้ ยที่ ยูต งท้ งที่ต มม ตร  30 วรรคสี่ ฉบบ
ล  20 บ ท                                                                              
        *ก รข รบส น ท บียนบ้ นต มม ตร  39 วรรคส ง ฉบบ
ล  20 บ ท

ค ธรรม นียม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์ จ นวน 2,000 บ ท

- ปร ม ณก รสูงกว ปที่ผ นม  ทงนี  ศยร ยรบจริงในปงบปร ม ณที่ลวง
ม แล้ว

ค ธรรม นียม กี่ยวกบก รปร ก บกิจก รน มน ชื พลิง จ นวน 100 บ ท

- ปร ม ณก ร ท กบปที่ผ นม  ทงนี  ศยร ยรบจริงในปงบปร ม ณที่ลวง
ม แล้ว
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ค ธรรม นียม ื่น ๆ จ นวน 2,100 บ ท

- ปร ม ณก รสูงกว ปที่ผ นม  ทงนี  ศยร ยรบจริงในปงบปร ม ณที่ลวง
ม แล้ว

ค ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก จ นวน 12,000 บ ท

- ปร ม ณก รสูงกว ปที่ผ นม  ทงนี โดย ศยพร ร ชบญญ้ติรจร จรท ง
บก พ.ศ.2522 แล นื่ งจ กร ยได้ปร ภทนี ป็นร ยได้ที่ไมแนน นซึ่ง ป็น
ร ยได้จ กค ปรบผู้กร ท ผิดกฏ ม ยจร จรท งบก

ค ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยส ธ รณสุข จ นวน 4,000 บ ท

- ปร ม ณก รต มพร ร ชบญญ้ติส ธ รณสุข รกษ  พ.ศ.2535 แล ร ยรบ
จริงในปงบปร ม ณที่ลวงม แล้ว

ค ปรบก รผิดสญญ จ นวน 130,000 บ ท

- ปร ม ณก รสูงกว ปที่ผ นม  ทงนี โดย ศยพร ร ชบญญ้ติก รจดซื จด
จ้ งแล ก รบริ รพสดุภ ครฐ พ.ศ.2560 แล นื่ งจ กร ยได้ปร ภทนี ป็น
ร ยได้ที่ไมแนน นซึ่ง ป็นร ยได้จ กก รปรบผิดสญญ ก สร้ ง
ค ร ถนน ส พ นแล ร บบร บ ยน ใน ขต ทศบ ล  ล

ค ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ ส รบกิจก รที่ ป็น นตร ยต สุขภ พ จ นวน 50,000 บ ท

- ปร ม ณก รสูงกว ปที่ผ นม  ทงนี โดย ศยร ยรบจริงในปงบปร ม ณที่
ลวงม แล้ว แล ทศบญญติ ทศบ ลต บลย ง ม  รื่ งก รควบคุมกิจก รที่
ป็น นตร ยต สุขภ พ พ.ศ.2552

ค ใบ นุญ ตใ ้ตงตล ด กชน จ นวน 1,000 บ ท

- ปร ม ณก รท กบปที่ผ นม  ทงนี ตงรบไว้ต ม ทศบญญติ ทศบ ลต บล
ย ง ม  รื่ ง ก รควบคุมกิจก รก รตล ด พ.ศ.2552

ค ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รควบคุม ค ร จ นวน 1,200 บ ท

- ปร ม ณก รท กบปที่ผ นม  ทงนี โดย ศยพร ร ชบญญ้ติควบคุม
ค ร พ.ศ.2522 แล ร ยรบจริงในปงบปร ม ณที่ลวงม แล้ว

ค ใบ นุญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย สียง จ นวน 200 บ ท

- ปร ม ณก ร ท กบปที่ผ นม  ทงนี โดย ศยพร ร ชบญญ้ติรควบคุมก ร
โฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย สียง พ.ศ.2499 แล ร ยรบจริงในปงบปร ม ณที่
ลวงม แล้ว

ค ใบ นุญ ต ื่นๆ จ นวน 2,100 บ ท

- ปร ม ณก รสูงกว ปที่ผ นม  ทงนี  นื่ งจ ก ป็นค ใบ นุญ ต ื่น ๆ ที่ไม
แนน นแล ไมส ม รถร บุได้ชด จน
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 530,000 บาท
ด ก บีย จ นวน 530,000 บ ท

- ปร ม ณก รสูงกว ปที่ผ นม  ทงนี โดย ศยร ยรบจริงในปงบปร ม ณที่
ลวงม แล้ว แล ตร ด ก บียข งธน ค ร ป็น กณฑ์ในก รค นวณ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 144,942 บาท
ค ข ยแบบแปลน จ นวน 2,000 บ ท

- ปร ม ณก ร ท กบปที่ผ นม  ทงนี โดย ศยร ยรบจริงในปงบปร ม ณที่
ลวงม แล้ว

ค รบร งส น แล ถ ย กส ร จ นวน 142 บ ท

- ปร ม ณก ร สูงกว ปที่ผ นม  ทงนี โดย ศยร ยรบจริงในปงบปร ม ณที่
ลวงม แล้ว

ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ จ นวน 142,800 บ ท

- ปร ม ณก รสูงกว ปที่ผ นม  ทงนี  นื่ งจ ก ป็นร ยได้ที่ไมแนน นแล ไม
ส ม รถร บุได้ชด จน

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 28,126,600 บาท

ภ ษีแล ค ธรรม นียมรถยนต์แล ล้ ลื่ น จ นวน 720,000 บ ท

- ปร ม ณก รสูงกว ปที่ผ นม  ทงนี ตงรบไว้โดย ศยต มพร ร ชบญญติ
รถยนต์ พ.ศ.2552 ปร ก บกบ พร ร ชบญญติขนสงท งบก พ.ศ.2552

ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน จ นวน 11,100,000 บ ท

 -ปร ม ณก รสูงกว ปที่ผ นม  ทงนี ตงรบไว้โดย ศยร ยรบจริงในปงบ
ปร ม ณที่ลวงม แล้ว

ภ ษีมูลค พิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้ จ นวน 4,900,000 บ ท

 --ปร ม ณก รสูงกว ปที่ผ นม  ทงนี ตงรบไว้โดย ศยร ยรบจริงในปงบ
ปร ม ณที่ลวงม แล้ว

ภ ษีธุรกิจ ฉพ จ นวน 230,000 บ ท

-ปร ม ณก รสูงกว ปที่ผ นม  ทงนี ตงรบไว้โดย ศยร ยรบจริงในปงบ
ปร ม ณที่ลวงม แล้ว

ภ ษีสรรพส มิต จ นวน 9,250,000 บ ท

-ปร ม ณก รสูงกว ปที่ผ นม  ทงนี ตงรบไว้โดย ศยร ยรบจริงในปงบ
ปร ม ณที่ลวงม แล้ว
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ค ภ ค ลวงแร จ นวน 98,000 บ ท

-ปร ม ณก รสูงกว ปที่ผ นม  ทงนี ตงรบไว้โดย ศยร ยรบจริงในปงบ
ปร ม ณที่ลวงม แล้ว

ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม จ นวน 75,000 บ ท

-ปร ม ณก รสูงกว ปที่ผ นม  ทงนี ตงรบไว้โดย ศยร ยรบจริงในปงบ
ปร ม ณที่ลวงม แล้ว

ค ธรรม นียมจดท บียนสิทธิแล นิติกรรมต มปร มวลกฎ ม ยที่ดิน จ นวน 1,750,000 บ ท

-ปร ม ณก รสูงกว ปที่ผ นม  ทงนี ตงรบไว้โดย ศยร ยรบจริงในปงบ
ปร ม ณที่ลวงม แล้ว

ค ธรรม นียมแล ค ใช้น บ ด ล จ นวน 3,600 บ ท

-ปร ม ณก ร ท กบปที่ผ นม  ทงนี ตงรบไว้โดย ศยร ยรบจริงในปงบ
ปร ม ณที่ลวงม แล้ว

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 45,623,158 บาท

งิน ุด นุนท่วไป ส รบด นินก รต ม น จ น้ ที่แล ภ รกิจถ ยโ น
ลื กท

จ นวน 45,623,158 บ ท

-ปร ม ณก รสูงกว ปที่ผ นม  ทงนี ปร ม ณก รใกล้ คียงกบร ยรบจริงข ง
ปงบปร ม ณปัจจุบน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 579,590 657,026 695,520 725,760 0 % 725,760

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก 90,000 112,391 120,000 180,000 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 90,000 112,391 120,000 180,000 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

115,920 174,225 198,720 207,360 0 % 207,360

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น

1,117,800 1,275,626 1,142,640 1,555,200 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,993,310 2,331,659 2,276,880 2,848,320 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 2,636,237 3,505,418 3,769,039 4,497,360 57.34 % 7,076,340

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 16,020 12,099 143,026 141,780 14.26 % 162,000

เงินประจาตาแ นง 203,400 246,000 126,000 168,000 35.71 % 228,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 754,160 743,880 629,400 755,880 81.97 % 1,375,440

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตาบลยางฮอม
อาเภอขุนตาล    จัง วัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 72,090 74,960 49,440 61,440 67.48 % 102,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 3,681,907 4,582,357 4,716,905 5,624,460 8,944,680
รวมงบบุคลากร 5,675,217 6,914,016 6,993,785 8,472,780 11,793,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

24,860 9,560 12,900 330,000 15.15 % 380,000

คาเบี้ยประชุม 1,500 1,500 812 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,780 0 4,200 19,500 2.56 % 20,000

คาเชาบ้าน 109,400 134,000 219,700 259,200 29.63 % 336,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 31,830 33,000 34,600 40,000 98.5 % 79,400

รวมค่าตอบแทน 171,370 178,060 272,212 658,700 825,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 518,596 478,148 659,659 0 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 874,600 -12.7 % 763,500

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 16,130 17,645 18,140 20,000 200 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการดาเนินการเลือกตั้ง 0 0 0 152,856 357.95 % 700,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 109,738 110,730 158,658 157,400 87.62 % 295,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรของ
เทศบาลตาบลยางฮอม

0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน
กฎ มาย า รับ ผู้บริ ารท้องถิ่น มาชิก
ภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตาบล

ยางฮอม

0 14,810 0 0 0 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน
กฎ มาย า รับคณะผู้บริ ารท้องถิ่น 
มาชิก ภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล

ตาบลยางฮอม

0 0 14,810 15,000 0 % 15,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้เพื่อเ ริม ร้าง
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

0 0 0 50,000 -100 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 76,699.39 67,285 89,875.68 90,000 0 % 90,000

รวมค่าใช้สอย 721,163.39 688,618 941,142.68 1,374,856 1,923,820
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 86,505.5 120,536.05 99,502.65 133,050 -9.81 % 120,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 7,781 0 0 100 % 10,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 39,870 38,916 49,927 50,000 0 % 50,000

วั ดุกอ ร้าง 0 0 3,975 0 100 % 10,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วั ดุการเกษตร 0 0 3,430 0 0 % 0

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 959 20,000 50 % 30,000

วั ดุคอมพิวเตอร 49,410 50,875 59,953 50,000 20 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วั ดุ ารวจ 0 0 0 0 100 % 5,600

รวมค่าวัสดุ 175,785.5 218,108.05 217,746.65 263,050 295,600
รวมงบดาเนินงาน 1,068,318.89 1,084,786.05 1,431,101.33 2,296,606 3,044,820

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

เก้าอี้พนักพิงต่า 0 0 3,200 3,200 100 % 6,400

คาจัดซื้อเก้าอี้ทางานพนักพิงต่า 9,000 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ทางาน า รับผู้บริ าร 0 9,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องโทร าร (Fax) แบบใช้
กระดาษธรรมดา

0 17,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน 
ขนาด 40,000 บีทียู

0 51,200 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู

28,000 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอก ารเ ล็ก ชนิด 2 บาน 5,000 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 4,600 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทางาน 3 ฟุต ครึ่ง 4,200 0 0 0 0 % 0

เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน 0 0 0 2,200 -100 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 0 0 9,000 9,600 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ตู้เ ล็กเก็บเอก าร แบบ 2 บาน 0 0 0 0 100 % 11,000

พัดลมติดผนัง ขนาดไมน้อยกวา 16 นิ้ว 0 0 0 6,500 -100 % 0

พัดลมอุต า กรรม 0 0 0 0 100 % 19,200

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องอินเวอรเตอร ขนาด 12 
โวลต 5,000 วัตต

0 9,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพ ดิจิตอล พร้อมเลน 0 0 0 0 100 % 35,000

คาจัดซื้อจอโปรเจคเตอร Tripld Screen 
(จอขาตั้ง)

0 9,400 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens

0 0 0 42,500 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัด ญ้า แบบข้อแข็ง 0 7,900 0 0 0 % 0

เครื่องกรองน้า 0 0 20,500 0 0 % 0

เครื่องปมน้าอัตโนมัติ 0 0 8,950 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 

0 28,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดา แบบ Net work แบบที่ 1

0 15,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาจัดซื้อจอภาพแบบLCD รือ LED ขนาด 
18.5 นิ้ว

3,300 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 
น้า/นาที)

0 0 0 0 100 % 8,900

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก พร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0 0 0 0 100 % 4,300

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 131,524.2 38,201 66,370 0 0 % 0

รายจายเพื่อซอมแซมบารุงรักษาโครง ร้าง
ของครุภัณฑขนาดใ ญ

0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 185,624.2 186,601 108,020 164,000 184,800
รวมงบลงทุน 185,624.2 186,601 108,020 164,000 184,800

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 0 11,000 11,000 0 0 % 0

ประเภท คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 
ประเมินผล รือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใช
เพื่อการจัด า รือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน
และ ิ่งกอ ร้าง

0 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 11,000 11,000 12,000 12,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 11,000 11,000 12,000 12,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,929,160.09 8,196,403.05 8,543,906.33 10,945,386 15,034,620
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 1,482,658 1,687,800 1,640,912 1,660,580 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 24,000 -100 % 0

เงินประจาตาแ นง 50,500 60,000 44,194 18,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 517,656 582,357 590,640 600,240 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 54,128 54,207 48,780 48,780 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,104,942 2,384,364 2,324,526 2,351,600 0
รวมงบบุคลากร 2,104,942 2,384,364 2,324,526 2,351,600 0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 30,000 36,000 36,000 46,000 291.3 % 180,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 8,996 10,600 14,750 44,500 -12.81 % 38,800

รวมค่าตอบแทน 38,996 46,600 50,750 95,500 253,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 52,836.68 80,165.4 57,985.4 0 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 63,000 74.6 % 110,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 1,000 900 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดตั้งศูนยรวมข้อมูลขาว
ารการซื้อ รือการจ้างองคกรปกครอง วน

ท้องถิ่นระดับอาเภอ ประจาปี พ.ศ.2559
34,747.39 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย ิน ชวงที่ 1 ( ารวจภาค
นามและลงโปรแกรม)  

114,000 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการอบรมใ ้ความรู้ผู้เ ีย
ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

18,400 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 7,329 26,120 28,164 40,000 25 % 50,000

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย ิน

0 0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย ิน ประจาปี พ.ศ.2560

0 148,095 0 0 0 % 0

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย ิน ประจาปี พ.ศ.2561

0 0 181,758 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 4,335 22,620.64 26,434.71 32,300 23.84 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 231,648.07 277,001.04 294,342.11 336,300 410,000
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 42,349.5 66,190.5 50,747.9 60,000 33.33 % 80,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 10,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 182,538 301,714.77 267,201 350,000 14.29 % 400,000

วันที่พิมพ : 3/9/2562  16:00:51 น้า : 8/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วั ดุคอมพิวเตอร 398 49,430 32,520 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 225,285.5 417,335.27 350,468.9 460,000 540,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 327,655.54 865,841.71 792,784.24 2,050,000 -19.51 % 1,650,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล 0 1,182 0 0 100 % 20,000

คาบริการโทรศัพท 16,402.03 21,433.17 16,411.66 25,000 40 % 35,000

คาบริการไปรษณีย 22,466 13,849 14,850 20,000 50 % 30,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 11,556 108,572.9 96,824.3 110,000 16.73 % 128,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 378,079.57 1,010,878.78 920,870.2 2,205,000 1,863,400
รวมงบดาเนินงาน 874,009.14 1,751,815.09 1,616,431.21 3,096,800 3,067,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

 คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน 
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
18,000 บีทียู

27,800 0 0 0 0 % 0

เก้าอี้พนักพิงต่า 0 0 0 3,200 68.75 % 5,400

คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 4,600 4,750 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอก าร 2 บาน 15,000 15,000 0 0 0 % 0

เครื่องโทร ารแบบใช้กระดาษธรรมดา ง
เอก ารได้ครั้งละ 20 แผน

0 0 0 18,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ตู้เ ล็กเก็บเอก าร 2 บาน 0 0 27,500 27,500 0 % 27,500

พัดลมติดผนัง ขนาดไมน้อยกวา 16 นิ้ว 0 0 1,900 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

0 28,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีด มึก (Inkjet) 

0 6,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดา 

0 2,990 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 2,500 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน * 
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน * 
(จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือ LED ขาวดา 
(18 น้า/นาที)

0 0 0 0 100 % 2,600

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED ี 
แบบ Network

0 0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดา 
(18 น้า/นาที)

0 0 2,600 0 0 % 0

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 2,500 0 % 2,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

รายจายเพื่อซอมแซมบารุงรักษาโครง ร้าง
ของครุภัณฑขนาดใ ญ

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 47,400 60,640 32,000 97,200 75,000
รวมงบลงทุน 47,400 60,640 32,000 97,200 75,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น 0 40,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 40,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 40,000 0 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 3,026,351.14 4,236,819.09 3,972,957.21 5,545,600 3,142,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,955,511.23 12,433,222.14 12,516,863.54 16,490,986 18,176,820
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ

อุด นุนโครงการฝึกอบรมลูกเ ือชาวบ้าน
เฉลิมพระเกียรติ มเด็จพระเจ้าอยู ัวม า
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรง
เจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000 0

รวมงานเทศกิจ 0 0 0 40,000 0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 0 0 40,000 -75 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 40,000 10,000
ค่าใช้สอย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

การชวยเ ลือประชาชนของเทศบาลตาบล
ยางฮอม (ด้าน าธารณภัย)

0 0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขปญ า
ภัยแล้ง

31,000 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุ
การจราจรทางถนนชวงเทศกาลปีใ ม

4,800 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุ
การจราจรทางถนนชวงเทศกาล งกรานต

1,440 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมทบทวน อา า
มัครป้องกันไฟป่า

19,936 0 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคใน ัตว 
ประจาปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตาบล
ยางฮอม อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย

0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อวั ดุเพื่อป้องกันและชวย
เ ลือผู้ประ บ าธารณภัย เชน กระ อบ
ฟาง ทราย ฯลฯ

0 0 124,000 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุการจราจร
ทางถนนชวงเทศกาลปีใ ม

0 4,520 4,720 5,000 0 % 5,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุการจราจร
ทางถนนชวงเทศกาล งกรานต

0 4,836 9,720 5,000 0 % 5,000

โครงการฝึกอบรมทบทวน อา า มัคร
ป้องกันไฟป่าและ มอกควัน

0 103,698 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการฝึกอบรมทบทวนอา า มัคร
ป้องกันไฟป่าและ มอกควัน

0 0 0 0 100 % 70,000

โครงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและชวยเ ลือ
ผู้ประ บภัยในพื้นที่ตาบลยางฮอม

0 0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการรณรงคประชา ัมพันธป้องกันไฟ
ป่าและ มอกควัน

0 0 19,640 29,300 -100 % 0

โครงการอบรมป้องกันและบรรเทา าธารณ
ภัยใ ้ประชาชนในพื้นที่ตาบลยางฮอม

0 0 21,970 57,200 -47.55 % 30,000

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. พร้อม
เจ้า น้าที่ประจาศูนย อปพร.เทศบาลตาบล
ยางฮอม

0 261,940 0 0 0 % 0

โครงการอบรม ลัก ูตรอา า มัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน( ลัก ูตรจัดตั้ง)

0 0 0 110,000 -100 % 0

โครงการอบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นใ ้กับประชาชน ใน
พื้นที่ตาบลยางฮอม

0 49,760 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 57,176 444,754 180,050 356,500 290,000
ค่าวัสดุ

วั ดุเครื่องดับเพลิง 5,300 14,300 0 0 100 % 49,000

รวมค่าวัสดุ 5,300 14,300 0 0 49,000
รวมงบดาเนินงาน 62,476 459,054 180,050 396,500 349,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องเป่าลม 0 0 0 0 100 % 96,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 96,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 96,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 62,476 459,054 180,050 396,500 445,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 62,476 459,054 180,050 436,500 445,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 612,260 2,968,439 2,884,110 3,789,660 0.69 % 3,815,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 16,000 23,585 4,260 24,000 0 % 24,000

เงินประจาตาแ นง 28,000 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 17,500 42,000 200 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 396,400 1,752,130 1,313,564 1,518,840 3.37 % 1,569,960

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 20,000 198,805 113,248 240,000 0 % 240,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,072,660 4,984,959 4,374,682 5,674,500 5,835,660
รวมงบบุคลากร 1,072,660 4,984,959 4,374,682 5,674,500 5,835,660
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 0 1,500 0 100 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 9,000 0 0 42,000 42.86 % 60,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0 11,050 8,450 59,000 9.15 % 64,400

รวมค่าตอบแทน 9,000 11,050 9,950 111,000 164,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 129,810 92,158 54,720 0 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 1,000 0 5,500 0 % 5,500

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 
22,662 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 6,248 45,854 58,044 3.37 % 60,000

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 0 0 28,189 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก
บุคลากรเทศบาลตาบลยางฮอม

26,030 0 0 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและซอมแซม 13,242 16,841 29,325 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 191,744 116,247 158,088 193,544 195,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 105,590 74,607 40,707 64,100 40.41 % 90,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 10,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 84,079 86,177 58,146 80,000 25 % 100,000

วั ดุคอมพิวเตอร 0 25,560 42,160 65,000 -23.08 % 50,000

วั ดุ ารวจ 0 0 0 0 100 % 3,300

รวมค่าวัสดุ 189,669 186,344 141,013 209,100 253,300
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 70,620 0 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 70,620 0 0 0 0
รวมงบดาเนินงาน 461,033 313,641 309,051 513,644 613,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บเอก าร 2 บาน 0 10,000 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอก าร 2 บาน 0 0 5,500 0 0 % 0

โต๊ะอเนกประ งค 0 0 0 0 100 % 36,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก า รับ
งาน านักงาน

0 20,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาจัดซื้อเครื่องพิมพอิงเจ็ทมัลติฟงชั่น ระบบ
รีฟิลแท็งก ซิ เต็ม เชื่อมตอไวรเล  
(พิมพ/ถายเอก าร/ แกน/แฟ็กซ)

0 6,990 0 0 0 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

รายจายเพื่อซอมแซมบารุงรักษาโครง ร้าง
ของครุภัณฑขนาดใ ญ

0 0 0 1,500 1,233.33 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 36,990 5,500 1,500 56,000
รวมงบลงทุน 0 36,990 5,500 1,500 56,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,533,693 5,335,590 4,689,233 6,189,644 6,504,860
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาติดตั้งเครื่องรับ ัญญาณอินเทอเน็ตของ 
ศพด. 9 แ ง

0 0 0 0 100 % 19,800

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

 โครงการคาราวานเ ริม ร้างเด็ก 27,824 0 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันทักษะวิชาการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการคาราวานเ ริม ร้างเด็ก 0 26,440 29,709 30,000 0 % 30,000

โครงการคิด ร้าง รรคแตเยาววัย 47,520 44,498 0 0 100 % 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ 30,000 29,453 30,000 30,000 0 % 30,000

โครงการนิทรรศการวิชาการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตาบลยางฮอม

14,766 19,994.8 19,793 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 33,000 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ ังกัด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการ นับ นุนคาจัดการเรียนการ อน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการเรียนการ
อน/ราย ัว)

0 0 0 358,700 2.37 % 367,200

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา  รายการอา ารกลางวันศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเป็นคาอา ารกลาง
วัน า รับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จานวน 
9 แ ง

0 0 914,200 0 0 % 0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา 

รายการคาจัดการเรียนการ อน
0 317,900 0 0 0 % 0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา 

รายการอา ารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อจายเป็นคาอา ารกลางวัน า รับเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จานวน 9 แ ง

0 836,780 0 0 0 % 0
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โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา รายการคาจัดการเรียนการ

อน
0 0 275,400 0 0 % 0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษา า รับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)

0 0 0 133,340 47.46 % 196,620

โครงการอบรมจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับปฐมวัย

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมจัดทา ลัก ูตร ถานศึกษา
และแผนพัฒนาการศึกษาของ ศพด.

0 32,243 0 0 0 % 0

โครงการอบรมจัดทา ลัก ูตร ถานศึกษา
และแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตาบลยางฮอม

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแล
เด็ก

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอด
โรค

0 36,815 0 0 0 % 0

โครงการอา ารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อจายเป็นคาอา ารกลางวัน า รับเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จานวน 9 แ ง

0 0 0 1,033,900 2.37 % 1,058,400

โครงการอุ้ย อน ลาน ืบ านภูมิปญญา
ท้องถิ่น

0 0 9,247 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 153,110 1,344,123.8 1,278,349 1,665,940 1,884,020
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ค่าวัสดุ
คาอา ารเ ริม (นม) 0 1,332,384.46 1,276,372.64 1,450,570 -7 % 1,349,006

รวมค่าวัสดุ 0 1,332,384.46 1,276,372.64 1,450,570 1,349,006
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 69,228

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 69,228
รวมงบดาเนินงาน 153,110 2,676,508.26 2,554,721.64 3,116,510 3,302,254

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

คาจัดซื้อชั้นวาง นัง ือแบบไม้ 0 18,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไมน้อยกวา 
16 นิ้ว

13,000 0 7,600 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 0 0 0 4,800 200 % 14,400

โต๊ะกิจกรรมอนุบาลโฟเมก้า พร้อมเก้าอี้ 0 0 0 7,000 -100 % 0

พัดลมติดผนัง ขนาดไมน้อยกวา 16 นิ้ว 0 0 0 2,600 800 % 23,400

ครุภัณฑการศึกษา

คาจัดซื้อตู้เก็บถุงนอน 3 ชั้น 18 ชอง 0 0 0 0 100 % 4,500

คาจัดซื้อโต๊ะกิจกรรมอนุบาลอนุบาลโฟเม
ก้า พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว

0 0 0 0 100 % 35,000
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ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่อง ูบน้า แบบ อยโขง มอเตอร
ไฟฟ้า

10,290 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องเลน DVD   16,680 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี ขนาด 32 นิ้ว 35,960 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบ ัวฉีด มึก  
(Inkjet Printer) 

0 30,100 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน 
(จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 34,000

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0 0 0 4,300 600 % 30,100

รวมค่าครุภัณฑ์ 75,930 48,100 7,600 18,700 141,400
รวมงบลงทุน 75,930 48,100 7,600 18,700 141,400
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 0 2,342,040 2,130,000 0 0 % 0

อุด นุนโครงการอา ารกลางวัน า รับ
เด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ังกัด พฐ.ในเขตตาบลยางฮอม

0 0 0 2,184,000 -10.62 % 1,952,000

รวมเงินอุดหนุน 0 2,342,040 2,130,000 2,184,000 1,952,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 2,342,040 2,130,000 2,184,000 1,952,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 229,040 5,066,648.26 4,692,321.64 5,319,210 5,395,654
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการคายเด็กตาบลยางฮอม 48,794 0 0 0 0 % 0

โครงการท้องถิ่นรักการอาน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ ั้น า รับ
เด็ก,เยาวชนและประชาชนทั่วไป

29,120 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ ั้น า รับเด็ก
และเยาวชน

0 0 0 20,000 -10 % 18,000

รวมค่าใช้สอย 77,914 0 0 40,000 18,000
รวมงบดาเนินงาน 77,914 0 0 40,000 18,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 20,000 20,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 0 0 0

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ 97,914 20,000 0 40,000 18,000
รวมแผนงานการศึกษา 1,860,647 10,422,238.26 9,381,554.64 11,548,854 11,918,514

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 527,480 740,700 797,958 1,269,120 5.55 % 1,339,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 8,672 10,720 12,000 12,000 0 % 12,000

เงินประจาตาแ นง 20,000 54,000 42,000 102,000 0 % 102,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 90,000 13,500 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 5,000 500 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 651,152 819,420 851,958 1,383,120 1,453,560
รวมงบบุคลากร 651,152 819,420 851,958 1,383,120 1,453,560

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 0 0 20,000 870 % 194,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 11,700 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 27,000 36,000 36,500 42,000 128.57 % 96,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 6,680 7,600 8,000 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 33,680 43,600 56,200 87,000 300,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 209,300 418,796 494,120 0 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 378,000 143.92 % 922,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 
  

24,358 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 19,796 22,830 60,000 0 % 60,000

โครงการจัดอบรมเข้าคายเยาวชนรักป่าและ
ิ่งแวดล้อม

0 0 4,680 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการรณรงครักษาความ ะอาดแ ลง
น้า/ลา ้วย

0 0 360 5,000 100 % 10,000

โครงการ งเ ริมการจัดการ ิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนตาบลยางฮอม

0 19,860 4,920 5,000 300 % 20,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม 6,190 10,840 24,690 40,000 50 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 239,848 469,292 551,600 518,000 1,097,000
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน 5,343 29,119.6 45,528 50,000 0 % 50,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 10,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0 4,800 0 40,000 0 % 40,000

วั ดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 0 100 % 20,000

วั ดุคอมพิวเตอร 7,090 19,100 19,380 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 12,433 53,019.6 64,908 120,000 150,000
รวมงบดาเนินงาน 285,961 565,911.6 672,708 725,000 1,547,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทางานพนักพิงต่า 0 1,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอก ารเ ล็ก ชนิด 2 บาน 
ตั้งไว้ 5,000 บาท

5,000 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอก าร 2 บาน 0 5,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทางาน ขนาด 3.5 ฟุต 0 4,200 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลม ชนิดติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 2,600 0 0 0 0 % 0

เครื่องโทรศัพทตั้งโต๊ะระบบอีเล็กทรอนิก
ชนิดกดปุ่ม (TONE)

0 0 3,400 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาดไมต่ากวา 
18,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 28,600

ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 0 0 4,500 4,800 0 % 4,800
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พัดลมติดผนัง ขนาดไมน้อยกวา 16 นิ้ว 0 0 0 1,300 0 % 1,300

ลอกเกอร 9 ประตู มี ู า รับร้อย ายยู
พร้อมกุญแจล๊อก

0 0 0 0 100 % 9,000

ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือการแพทย

เครื่องวัดความดันโล ิตดิจิตอล 0 0 0 0 100 % 7,200

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 0 5,990 0 0 0 % 0

เครื่องทาน้าอุนและน้าเย็น แบบตอทอขนาด 
2 ก๊อก

0 0 0 0 100 % 26,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีด มึก (Inkjet)

7,600 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีด มึก (Inkjet)

0 6,990 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน* 
(จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 17,000

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 2,500 0 % 2,500

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 19,393 0 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อซอมแซมบารุงรักษาโครง ร้าง
ของครุภัณฑขนาดใ ญ

0 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 34,593 23,680 7,900 70,600 136,400

วันที่พิมพ : 3/9/2562  16:00:52 น้า : 27/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงบลงทุน 34,593 23,680 7,900 70,600 136,400
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ

อุด นุนโครงการผาตัดทา มันเพื่อลด
จานวน ุนัขและแมวที่เป็นพา ะของโรคพิษ
ุนัขบ้า ุนัขและแมวไมมีเจ้าของในพื้นที่

จัง วัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ 
2563-2563 แก านักงานปศุ ัตวจัง วัด
เชียงราย

0 0 0 0 100 % 5,000

เงินอุด นุนเอกชน 0 0 420,000 0 0 % 0

อุด นุนโครงการควบคุมโรคขาด าร
ไอโอดีนของ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ 
ยามบรมราชกุมารี มูที่ 10

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการควบคุมโรคขาด าร
ไอโอดีนของ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ 
ยามบรมราชกุมารี มูที่ 18

0 0 0 6,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการควบคุมโรคขาด าร
ไอโอดีนของ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ 
ยามบรมราชกุมารี มูที่ 21

0 0 0 6,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการควบคุมโรคขาด าร
ไอโอดีนของ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ 
ยามบรมราชกุมารี มูที่ 7

0 0 0 6,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุด นุนโครงการควบคุมโรคขาด าร
ไอโอดีนของ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ 
ยามบรมราชกุมารี มูที่ 8

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม

ราชกุมารี มูที่ 10
0 0 0 6,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม

ราชกุมารี มูที่ 12
0 0 0 6,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม

ราชกุมารี มูที่ 17
0 0 0 6,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม

ราชกุมารี มูที่ 8
0 0 0 6,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการควบคุมโรค นอนพยาธิ 
ของ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี มูที่ 1

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการควบคุมโรค นอนพยาธิ 
ของ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี มูที่ 10

0 0 0 7,000 0 % 7,000

อุด นุนโครงการควบคุมโรค นอนพยาธิ 
ของ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี มูที่ 11

0 0 0 7,000 -100 % 0

วันที่พิมพ : 3/9/2562  16:00:52 น้า : 29/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุด นุนโครงการควบคุมโรค นอนพยาธิ 
ของ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี มูที่ 12

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการควบคุมโรค นอนพยาธิ 
ของ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี มูที่ 13

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการควบคุมโรค นอนพยาธิ 
ของ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี มูที่ 14

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการควบคุมโรค นอนพยาธิ 
ของ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี มูที่ 15

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการควบคุมโรค นอนพยาธิ 
ของ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี มูที่ 17

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการควบคุมโรค นอนพยาธิ 
ของ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี มูที่ 19

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการควบคุมโรค นอนพยาธิ 
ของ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี มูที่ 20

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการควบคุมโรค นอนพยาธิ 
ของ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี มูที่ 3

0 0 0 7,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุด นุนโครงการควบคุมโรค นอนพยาธิ 
ของ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี มูที่ 4

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการควบคุมโรค นอนพยาธิ 
ของ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี มูที่ 6

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการควบคุมโรค นอนพยาธิ 
ของ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี มูที่ 8

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการควบคุมโรค นอนพยาธิ 
ของ มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี มูที่ 9

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการชวยลดการติดเอด จากแม
ูลูก ภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศเธอ 

พระองคเจ้าโ ม วลี พระราชาทินัดดามาตุ 
มูที่ 16

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการชวยลดการติดเอด จากแม
ูลูก ภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศเธอ 

พระองคเจ้าโ ม วลี พระราชาทินัดดามาตุ 
มูที่ 18

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการชวยลดการติดเอด จากแม
ูลูก ภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศเธอ 

พระองคเจ้าโ ม วลี พระราชาทินัดดามาตุ 
มูที่ 2

0 0 0 0 100 % 7,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุด นุนโครงการชวยลดการติดเอด จากแม
ูลูก ภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศเธอ 

พระองคเจ้าโ ม วลี พระราชาทินัดดามาตุ 
มูที่ 20

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการชวยลดการติดเอด จากแม
ูลูก ภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศเธอ 

พระองคเจ้าโ ม วลี พระราชาทินัดดามาตุ 
มูที่ 21

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการชวยลดการติดเอด จากแม
ูลูก ภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศเธอ 

พระองคเจ้าโ ม วลี พระราชาทินัดดามาตุ 
มูที่ 5

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการชวยลดการติดเอด จากแม
ูลูก ภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศเธอ 

พระองคเจ้าโ ม วลี พระราชาทินัดดามาตุ 
มูที่ 6

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการชวยลดการติดเอด จากแม
ูลูก ภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศเธอ 

พระองคเจ้าโ ม วลี พระราชาทินัดดามาตุ 
มูที่ 7

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการตรวจ ุขภาพเคลื่อนที่ 
มเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร

ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี มูที่ 1
0 0 0 7,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุด นุนโครงการตรวจ ุขภาพเคลื่อนที่ 
มเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร

ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี มูที่ 12
0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการตรวจ ุขภาพเคลื่อนที่ 
มเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร

ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี มูที่ 6
0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการตรวจ ุขภาพเคลื่อนที่ 
มเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร

ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี มูที่ 9
0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 1

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 11

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 13

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 14

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 16

0 0 0 7,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุด นุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 17

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 18

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 19

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 2

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 20

0 0 0 6,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 21

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 3

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 4

0 0 0 0 100 % 7,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุด นุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 5

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 7

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 8

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 9

0 0 0 6,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการพัฒนาระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ มเด็จพระเทพรัตน
ราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 1

0 0 0 6,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการพัฒนาระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ มเด็จพระเทพรัตน
ราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 11

0 0 0 6,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการพัฒนาระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ มเด็จพระเทพรัตน
ราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 14

0 0 0 6,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการพัฒนาระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ มเด็จพระเทพรัตน
ราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 15

0 0 0 7,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุด นุนโครงการพัฒนาระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ มเด็จพระเทพรัตน
ราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 16

0 0 0 0 100 % 6,000

อุด นุนโครงการพัฒนาระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ มเด็จพระเทพรัตน
ราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 18

0 0 0 0 100 % 6,000

อุด นุนโครงการพัฒนาระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ มเด็จพระเทพรัตน
ราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 19

0 0 0 6,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการพัฒนาระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ มเด็จพระเทพรัตน
ราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 2

0 0 0 0 100 % 6,000

อุด นุนโครงการพัฒนาระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ มเด็จพระเทพรัตน
ราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 20

0 0 0 0 100 % 6,000

อุด นุนโครงการพัฒนาระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ มเด็จพระเทพรัตน
ราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 21

0 0 0 0 100 % 6,000

อุด นุนโครงการพัฒนาระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ มเด็จพระเทพรัตน
ราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 3

0 0 0 6,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการพัฒนาระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ มเด็จพระเทพรัตน
ราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 4

0 0 0 6,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุด นุนโครงการพัฒนาระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ มเด็จพระเทพรัตน
ราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 5

0 0 0 0 100 % 6,000

อุด นุนโครงการพัฒนาระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ มเด็จพระเทพรัตน
ราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 6

0 0 0 0 100 % 6,000

อุด นุนโครงการพัฒนาระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ มเด็จพระเทพรัตน
ราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มูที่ 7

0 0 0 0 100 % 6,000

อุด นุนโครงการรณรงคและแก้ไขปญ ายา
เ พติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/ มูบ้าน) ทูลกระ มอม
ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ิริวัฒนาพรรณวดี 
มูที่ 2

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการรณรงคและแก้ไขปญ ายา
เ พติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/ มูบ้าน) ทูลกระ มอม
ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ิริวัฒนาพรรณวดี 
มูที่ 11

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการรณรงคและแก้ไขปญ ายา
เ พติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/ มูบ้าน) ทูลกระ มอม
ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ิริวัฒนาพรรณวดี 
มูที่ 12

0 0 0 7,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุด นุนโครงการรณรงคและแก้ไขปญ ายา
เ พติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/ มูบ้าน) ทูลกระ มอม
ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ิริวัฒนาพรรณวดี 
มูที่ 14

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการรณรงคและแก้ไขปญ ายา
เ พติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/ มูบ้าน) ทูลกระ มอม
ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ิริวัฒนาพรรณวดี 
มูที่ 15

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการรณรงคและแก้ไขปญ ายา
เ พติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/ มูบ้าน) ทูลกระ มอม
ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ิริวัฒนาพรรณวดี 
มูที่ 16

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการรณรงคและแก้ไขปญ ายา
เ พติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/ มูบ้าน) ทูลกระ มอม
ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ิริวัฒนาพรรณวดี 
มูที่ 17

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการรณรงคและแก้ไขปญ ายา
เ พติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/ มูบ้าน) ทูลกระ มอม
ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ิริวัฒนาพรรณวดี 
มูที่ 18

0 0 0 0 100 % 7,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุด นุนโครงการรณรงคและแก้ไขปญ ายา
เ พติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/ มูบ้าน) ทูลกระ มอม
ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ิริวัฒนาพรรณวดี 
มูที่ 19

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการรณรงคและแก้ไขปญ ายา
เ พติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/ มูบ้าน) ทูลกระ มอม
ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ิริวัฒนาพรรณวดี 
มูที่ 20

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการรณรงคและแก้ไขปญ ายา
เ พติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/ มูบ้าน) ทูลกระ มอม
ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ิริวัฒนาพรรณวดี 
มูที่ 21

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการรณรงคและแก้ไขปญ ายา
เ พติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/ มูบ้าน) ทูลกระ มอม
ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ิริวัฒนาพรรณวดี 
มูที่ 3

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการรณรงคและแก้ไขปญ ายา
เ พติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/ มูบ้าน) ทูลกระ มอม
ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ิริวัฒนาพรรณวดี 
มูที่ 4

0 0 0 7,000 -100 % 0

วันที่พิมพ : 3/9/2562  16:00:52 น้า : 39/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุด นุนโครงการรณรงคและแก้ไขปญ ายา
เ พติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/ มูบ้าน) ทูลกระ มอม
ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ิริวัฒนาพรรณวดี 
มูที่ 6

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการรณรงคและแก้ไขปญ ายา
เ พติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/ มูบ้าน) ทูลกระ มอม
ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ิริวัฒนาพรรณวดี 
มูที่ 7

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการรณรงคและแก้ไขปญ ายา
เ พติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/ มูบ้าน) ทูลกระ มอม
ญิงอุบลรัตนราชกัญญา ิริวัฒาพรรณวดี 
มูที่ 5

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการ งเ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระ

เทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มู
ที่ 1

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการ งเ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระ

เทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มู
ที่ 11

0 0 0 0 100 % 7,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุด นุนโครงการ งเ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระ

เทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มู
ที่ 13

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการ งเ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระ

เทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มู
ที่ 14

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการ งเ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระ

เทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มู
ที่ 15

0 0 0 6,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการ งเ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระ

เทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มู
ที่ 16

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการ งเ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระ

เทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มู
ที่ 18

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการ งเ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระ

เทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มู
ที่ 19

0 0 0 0 100 % 7,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุด นุนโครงการ งเ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระ

เทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มู
ที่ 2

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการ งเ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระ

เทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มู
ที่ 20

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการ งเ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระ

เทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มู
ที่ 21

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการ งเ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระ

เทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มู
ที่ 3

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการ งเ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระ

เทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มู
ที่ 4

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการ งเ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระ

เทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มู
ที่ 5

0 0 0 7,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุด นุนโครงการ งเ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระ

เทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มู
ที่ 6

0 0 0 6,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการ งเ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแมและเด็กของ มเด็จพระ

เทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี มู
ที่ 7

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการ ืบ านพระราชปณิธาน
มเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม มูที่ 10

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการ ืบ านพระราชปณิธาน
มเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม มูที่ 12

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการ ืบ านพระราชปณิธาน
มเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม มูที่ 13

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการ ืบ านพระราชปณิธาน
มเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม มูที่ 15

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการ ืบ านพระราชปณิธาน
มเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม มูที่ 17

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการ ืบ านพระราชปณิธาน
มเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม มูที่ 8

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการ ืบ านพระราชปณิธาน
มเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม มูที่ 9

0 0 0 0 100 % 7,000

อุด นุนโครงการอบรม มอ มูบ้านในพระ
ราชประ งค มูที่ 1

0 0 0 0 100 % 6,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุด นุนโครงการอบรม มอ มูบ้านในพระ
ราชประ งค มูที่ 10

0 0 0 0 100 % 6,000

อุด นุนโครงการอบรม มอ มูบ้านในพระ
ราชประ งค มูที่ 11

0 0 0 0 100 % 6,000

อุด นุนโครงการอบรม มอ มูบ้านในพระ
ราชประ งค มูที่ 12

0 0 0 0 100 % 6,000

อุด นุนโครงการอบรม มอ มูบ้านในพระ
ราชประ งค มูที่ 13

0 0 0 6,000 0 % 6,000

อุด นุนโครงการอบรม มอ มูบ้านในพระ
ราชประ งค มูที่ 14

0 0 0 0 100 % 6,000

อุด นุนโครงการอบรม มอ มูบ้านในพระ
ราชประ งค มูที่ 15

0 0 0 0 100 % 6,000

อุด นุนโครงการอบรม มอ มูบ้านในพระ
ราชประ งค มูที่ 16

0 0 0 6,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการอบรม มอ มูบ้านในพระ
ราชประ งค มูที่ 17

0 0 0 0 100 % 6,000

อุด นุนโครงการอบรม มอ มูบ้านในพระ
ราชประ งค มูที่ 19

0 0 0 0 100 % 6,000

อุด นุนโครงการอบรม มอ มูบ้านในพระ
ราชประ งค มูที่ 2

0 0 0 6,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการอบรม มอ มูบ้านในพระ
ราชประ งค มูที่ 3

0 0 0 0 100 % 6,000

อุด นุนโครงการอบรม มอ มูบ้านในพระ
ราชประ งค มูที่ 4

0 0 0 0 100 % 6,000
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อุด นุนโครงการอบรม มอ มูบ้านในพระ
ราชประ งค มูที่ 5

0 0 0 6,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการอบรม มอ มูบ้านในพระ
ราชประ งค มูที่ 8

0 0 0 0 100 % 6,000

อุด นุนโครงการอบรม มอ มูบ้านในพระ
ราชประ งค มูที่ 9

0 0 0 7,000 -14.29 % 6,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 420,000 420,000 425,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 420,000 420,000 425,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 971,706 1,409,011.6 1,952,566 2,598,720 3,561,960
งานโรงพยาบาล

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาจ้างเ มาทาอา ารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตาบลยางฮอม

796,360 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการม กรรมอา าร (ยาง
ฮอมมวนใจ๋ ใ ใจ ุขภาพ)

39,993 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการ งเ ริมการดูแลผู้ ูงอายุ
ระยะยาวแบบบูรณาการ (Long term 
care,Ltop)

34,165 0 0 0 0 % 0
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โครงการป้องกันแก้ไขปญ าเอด และโรค
ติดตอทางเพศ ัมพันธแกเยาวชนในตาบล
ยางฮอม

0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญ าเอด และ
โรคติดตอทางเพศ ัมพันธแกเยาวชนใน
ตาบลยางฮอม

0 14,980 0 0 100 % 10,000

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือ 
เท้า ปาก ใน ศพด.ตาบลยางฮอม

0 0 9,775 15,000 0 % 15,000

โครงการ งเ ริมการดูแลผู้ ูงอายุระยะยาว
แบบบูรณาการ (Long term care,Ltop)

0 19,500 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 870,518 34,480 9,775 30,000 25,000
ค่าวัสดุ

คาอา ารเ ริม (นม) 802,103.06 0 0 0 0 % 0

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย 74,800 84,066 59,960 190,000 -5.26 % 180,000

รวมค่าวัสดุ 876,903.06 84,066 59,960 190,000 180,000
รวมงบดาเนินงาน 1,747,421.06 118,546 69,735 220,000 205,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 2,447,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,447,000 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 2,447,000 0 0 0 0
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รวมงานโรงพยาบาล 4,194,421.06 118,546 69,735 220,000 205,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

ขับเคลื่อนโครงการ ัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้า

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

70,009 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเทศบาลตาบลยาง
ฮอมยิ้มบริการประชาชนเคลื่อนที่

31,475 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการอบรมการ ร้าง ุขภาพ
รวมพลคน ามวัย

39,900 0 0 0 0 % 0

โครงการการดูแลระยะยาว า รับผู้ ูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการควบคุมรณรงคและป้องกันโรคพิษ
ุนัขบ้า

0 59,400 19,920 0 100 % 20,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

0 59,850 35,500 40,000 0 % 40,000

โครงการเทศบาลตาบลยางฮอมยิ้มบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่

0 16,830 8,610 25,000 0 % 25,000
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โครงการป้องกันและแก้ไขปญ าการตั้ง
ครรภไมพร้อมในวัยรุนตาบลยางฮอม

0 14,980 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้
จายเพื่อชวยเ ลือประชาชนตามอานาจ
น้าที่

0 0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาว
า รับผู้ ูงอายุและครอบครัวผู้ ูงอายุ(The 

project of Long Term Care Service 
Development for the Frail Elderly 
and their Families)

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการม กรรมอา าร (ยางฮอมมวนใจ๋ 
ใ ใจ ุขภาพ)

0 0 0 25,000 60 % 40,000

โครงการรณรงคและป้องกันโรคติดเชื้อใน
ระบบทางเดิน ายใจ เชน ไข้ วัด 2009, 
ไข้ วัดนก

0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการอบรมการ ร้าง ุขภาพรวมพลคน
ามวัย

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า 0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ ูงอายุใน
ชุมชน

0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้การขออนุญาตตาม 
พ.ร.บ. าธารณ ุข พ.ศ.2535

0 0 9,360 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 141,384 151,060 73,390 225,000 295,000
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ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย 0 0 57,510 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 57,510 0 0
รวมงบดาเนินงาน 141,384 151,060 130,900 225,000 295,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนเอกชน 315,000 134,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 315,000 134,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 315,000 134,000 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 456,384 285,060 130,900 225,000 295,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 432,000 -99.49 % 2,200
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

 คาใช้จายโครงการจัดระบบการแพทยฉุก
เฉินประจาตาบลยางฮอม

47,410 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินประจา
ตาบลยางฮอม

0 36,697 21,120 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 47,410 36,697 21,120 482,000 42,200
รวมงบดาเนินงาน 47,410 36,697 21,120 482,000 42,200

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 47,410 36,697 21,120 482,000 42,200
รวมแผนงานสาธารณสุข 5,669,921.06 1,849,314.6 2,174,321 3,525,720 4,104,160
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

การชวยเ ลือประชาชนของเทศบาลตาบล
ยางฮอม (ด้าน งเ ริมและพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต)

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 30,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 0 30,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประ งค (Smart Card Reader)

0 0 0 700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 700 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 700 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 700 30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 700 30,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 987,530 1,136,540 802,492 1,199,620 19.29 % 1,431,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 16,720 0 0 14,800 -100 % 0

เงินประจาตาแ นง 57,500 78,000 45,822 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 520,620 540,000 540,000 540,000 0 % 540,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 46,060 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,628,430 1,814,540 1,448,314 1,892,420 2,109,000
รวมงบบุคลากร 1,628,430 1,814,540 1,448,314 1,892,420 2,109,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

37,200 17,100 56,600 200,000 -60 % 80,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 33,000 63,600 63,600 72,800 15.38 % 84,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 16,840 10,300 3,050 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 87,040 91,000 123,250 282,800 178,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 79,105 138,256 160,510 0 0 % 0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 330,770 -5.67 % 312,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 25,118 8,304 3,592 9,500 263.16 % 34,500

คาบารุงรักษาและซอมแซม 3,343 8,529 48,075.68 120,000 441.67 % 650,000

รวมค่าใช้สอย 107,566 155,089 212,177.68 460,270 996,500
ค่าวัสดุ

วั ดุ านักงาน 24,634.79 42,970 34,999 70,000 -28.57 % 50,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 61,649 79,257 150,415 50,000 100 % 100,000

วั ดุกอ ร้าง 446,040 233,575 0 30,000 0 % 30,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 0 15,200 0 0 0 % 0

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0 0 0 0 100 % 30,000

วั ดุคอมพิวเตอร 17,834 23,015 31,855 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 550,157.79 394,017 217,269 200,000 250,000
รวมงบดาเนินงาน 744,763.79 640,106 552,696.68 943,070 1,425,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ านักงาน

เก้าอี้พนักพิงต่า 0 0 0 0 100 % 4,800

เก้าอี้พนังพิงกลาง 0 0 0 0 100 % 9,570

คาจัดซื้อเก้าอี้พลา ติก 57,000 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเต้นทจัดกิจกรรมกลางแจ้ง 53,400 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประ งค 19,600 0 0 0 0 % 0
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน แบบตั้ง
พื้น รือแบบแขวน ขนาดไมต่ากวา 24,000 
บีทียู

0 0 0 0 100 % 32,400

โต๊ะคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 2,950

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต 0 38,000 0 0 0 % 0

รถยนตกระเช้าซอมไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 2,500,000

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ครอ แยกเ ียง 2 ทาง 3 ทาง 4 ทาง 0 0 0 0 100 % 2,900

คาจัดซื้อเครื่องขยายเ ียง 1,000 วัตต 0 14,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้ลาโพง 15 นิ้ว 0 14,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้้อมิกเซอร 12 ชอง ัญญาณ 0 14,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อลาโพงฮอรน 4 ยูนิตกลม 0 28,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อแอมป์ขยายเ ียง 10 Hz to 
40kHz 

0 13,500 0 0 0 % 0

ชุดไมคประชุมแบบมีผู้เข้ารวมประชุม 20 
คน ประธาน 1 คน

0 0 0 0 100 % 100,000

ตู้ลาโพงแ ลม 8 นิ้ว 0 0 0 0 100 % 1,900

แอมป์ขยายเ ียง 1,000 วัตต 0 0 0 0 100 % 21,500

ครุภัณฑ ารวจ

กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิค 0 0 0 0 100 % 110,000

เครื่องตรวจจับโล ะใต้ดิน 0 0 0 20,000 -100 % 0
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เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร 0 0 0 0 100 % 18,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

0 29,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดา า รับกระดาษ A3 

53,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 60,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับ านักงาน 
จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว

0 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก า รับงาน
ประมวลผล

0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 

0 0 30,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือ LED ขาวดา 
ชนิด Network า รับกระดาษขนาด A3

0 0 0 0 100 % 54,000

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือชนิด LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 
น้า/นาที)

0 0 0 7,900 -100 % 0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 132,926.8 150,015 98,311.97 0 0 % 0

รายจายคาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
(เครื่องจักรกล ยานพา นะ (รถJCB ถานี
ูบน้า ฯลฯ)

0 0 0 0 100 % 520,000
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รายจายเพื่อซอมแซมบารุงรักษาโครง ร้าง
ของครุภัณฑขนาดใ ญ

0 0 0 250,000 -100 % 0

รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม รือ
ปรับปรุงครุภัณฑ

0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 315,926.8 302,015 128,311.97 357,900 3,417,020
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาชดเชยผลอา ิน

เงินชดเชยคางานกอ ร้าง (คา K) 0 0 0 45,000 0 % 45,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง

รายจายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจาย
เพื่อดัดแปลง ตอเติม รือปรับปรุง ิ่งกอ
ร้าง ซึ่งทาใ ้ที่ดิน ิ่งกอ ร้าง มีมูลคาเพิ่ม

ขึ้น

0 0 310,000 0 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ ้แกเอกชน 
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งกอ
ร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ ้แก
เอกชน นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้
ได้มาซึ่ง ิ่งกอ ร้าง

0 0 0 10,000 1,200 % 130,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 310,000 55,000 175,000
รวมงบลงทุน 315,926.8 302,015 438,311.97 412,900 3,592,020

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,689,120.59 2,756,661 2,439,322.65 3,248,390 7,126,320
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งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

กอ ร้างอาคารบ้านพัก ถานี ูบน้าด้วย
ไฟฟ้าบ้านทุงศรีเกิด

0 0 0 300,000 -100 % 0

กอ ร้างอาคารอเนกประ งคประจา มูบ้าน 
มูที่ 4

0 0 0 150,000 -100 % 0

ร้างอาคารอเนกประ งค มู 13 0 0 0 0 100 % 200,000

ร้างอาคารอเนกประ งค มู 16 0 0 0 150,000 -100 % 0

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ใน มูบ้าน  มูที่ 15

0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ภายใน มูบ้าน มูที่ 10

0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ภายใน มูบ้าน มูที่ 9

0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ู
พื้นที่การเกษตร มูที่ 18

0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มูที่ 1

0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มูที่ 11

0 0 99,500 0 0 % 0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มูที่ 12

0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มูที่ 14

0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มูที่ 3

0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มูที่ 4

0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มูที่ 7

0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการขยายไ ลทางถนนคอนกรีตเ ริม
เ ล็ก พร้อมรางระบายน้า มูที่ 8

0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการวางทอ ลอดพร้อมบอพักน้า  มู
ที่ 19

0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการ ร้างตลาดริมน้ารอง วาย  มูที่ 
17

0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการ ร้างฝาปิดรางระบายน้า มูที่ 21 0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการ ร้างรางระบายน้า รูปตัวยู แบบมี
ฝาปิด มูที่ 2

0 0 99,500 0 0 % 0

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

กอ ร้างถนน ค ล ( ายทุงมอญ) มู 20 0 0 0 0 100 % 200,000

กอ ร้างถนน ค ล. (ซอย 7) มู 14 0 0 0 0 100 % 200,000

กอ ร้างถนน ค ล. (ซอย ลังวัด) มู 1 0 0 0 0 100 % 50,000
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กอ ร้างถนน ค ล. ( ายน้าบอติ๊บ) มู 7 0 0 0 0 100 % 200,000

กอ ร้างถนน ค ล.(ซอย 4) มู 19 0 0 0 0 100 % 200,000

กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 2 รองล้อ 
มู 13

0 0 0 150,000 -100 % 0

กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ซอยโรง ี
ชุมชน  มู 11

0 0 0 150,000 -100 % 0

กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ายบอ
ขยะ มูที่ 6

0 0 0 150,000 -100 % 0

กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก มู 19 0 0 0 150,000 -100 % 0

กอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กภายใน มู
บ้าน มู 3

0 0 0 150,000 -100 % 0

กอ ร้างถังเก็บน้า มู 14 0 0 0 150,000 -100 % 0

กอ ร้างทอเ ลี่ยม ค ล. ชนิดชองทางเดียว 
(ชวงนาเพ็ญวร) มู 1

0 0 0 0 100 % 150,000

กอ ร้างทอเ ลี่ยม มู 20 0 0 0 150,000 -100 % 0

กอ ร้างทอเ ลี่ยมคอนกรีตเ ริมเ ล็กรอง
นองโค้ง มู 4

0 0 0 150,000 -100 % 0

กอ ร้างทอเ ลี่ยมลา ้วยโป่ง เชื่อม มู 7  
มู 18

0 0 0 0 100 % 200,000

กอ ร้างที่จอดรถของผู้มาติดตอราชการ ศพ
ด.บ้านชมภู

0 0 0 0 100 % 128,000

กอ ร้างฝายน้าล้น ค ล. รอง ลี ( อ
ประชุม มู 12)

0 0 0 0 100 % 200,000
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กอ ร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง มู 21 0 0 0 150,000 -100 % 0

กอ ร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง มูที่ 7 0 0 0 150,000 -100 % 0

กอ ร้างรั้ว ศพด.บ้านป่าแดง 0 0 0 0 100 % 65,000

กอ ร้างรางระบายน้า รูปตัวยู (ซอย1) ชนิด
มีฝาปิด มู 2

0 0 0 0 100 % 200,000

กอ ร้างรางระบายน้า รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด 
(ซอยฝายต้นเดื่อ) มู 6

0 0 0 0 100 % 200,000

กอ ร้างรางระบายน้า รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด 
( าย น้าวัดถึงรอง วาย) มู 17

0 0 0 0 100 % 200,000

กอ ร้างรางระบายน้า รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด 
มู 11

0 0 0 0 100 % 200,000

กอ ร้างรางระบายน้า รูปตัวยู มู 21 0 0 0 0 100 % 200,000

กอ ร้างรางระบายน้า มู 17 0 0 0 150,000 -100 % 0

กอ ร้างรางระบายน้า มู 18 0 0 0 150,000 -100 % 0

กอ ร้างรางระบายน้า มู 8 0 0 0 150,000 -100 % 0

กอ ร้างรางระบายน้า มูที่ 1 0 0 0 150,000 -100 % 0

ขยายไ ลทางภายใน มูบ้าน าย 1  มู 9 0 0 0 150,000 -100 % 0

ขุดเจาะบอบาดาล บริเวณ านักงาน
เทศบาลตาบลยางฮอม

0 0 0 0 100 % 280,000

ขุดเจาะบอบาดาล บ้านน้าแพร มู 4 0 0 0 0 100 % 280,000

ขุดเจาะบอบาดาล บ้านยางฮอม มู 8 0 0 0 0 100 % 280,000
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
มู 20 ซอยทุงมอญ

98,500 0 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ภายใน มูบ้าน(ซอย 12) มู 15

0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
าย ้วยขมุ มู 7

0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ู
การเกษตร มู 4

0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มู 6   

97,500 0 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
เลี่ยงถนน ี่เลน  มู 14

0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนน าย ม.4, 19 ,ป่า
ุ าน, โรงเรียนบ้านทุงน้าแพรป่าบง

648,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล.ซอย 7 
บ้านยางฮอม มูที่ 17

0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เ ริมเ ล็ก ชนิดมีฝาปิด มู 19

0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างลานคอนกรีต
อเนกประ งค มู 12

0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างลานคอนกรีต
อเนกประ งค มู 8

0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการกอ ร้างลานคอนกรีต
อเนกประ งค มู 9

0 100,000 0 0 0 % 0
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โครงการจ้างเ มากอ ร้างถนน ค ล. าย
้วยลึก มู 5, 7, 20

0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเ มากอ ร้างถนน ค ล. มู 1 0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเ มากอ ร้างถนน ค ล. มู 3 0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเ มากอ ร้างถนน ค ล. มู 5 0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเ มากอ ร้างรางระบายน้า 
ค ล.ชนิดมีฝาปิด มู 16

0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการเทลานศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านชม
ภู

138,598 0 0 0 0 % 0

จัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาท มเด็จ
พระเจ้าอยู ัวรัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง

0 0 0 140,000 -100 % 0

จัดทาที่จอดรถ านักงานเทศบาลตาบลยาง
ฮอม

0 0 0 0 100 % 309,000

ติดตั้งไฟฟ้าแรงต่าภายใน พร้อมติดตั้ง
มิเตอร ขนาด 3 เฟ  15 แอมป์ ใ ้กับ
ระบบประปา มู 7 และ มู 12

0 0 0 0 100 % 50,000

เทลานคอนกรีตเ ริมเ ล็กอเนกประ งค 
มู 15

0 0 0 150,000 -100 % 0

ปรับปรุงระบบประปาภูเขา มู 10 0 0 0 0 100 % 200,000

วางทอระบายน้าคอนกรีตเ ริมเ ล็กพร้อม
ขุดลอก มูที่ 4

0 0 0 50,000 -100 % 0

ร้างฝายทดน้า (ชวงบ้านนายมงคล) มู 15 0 0 0 0 100 % 200,000

ร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง มู 2 0 0 0 150,000 -100 % 0
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ร้างพนังป้องกันน้าเซาะตลิ่ง ลา ้วยป่า
แดง (ชวงบ้านนายวรยศ) มู 16

0 0 0 0 100 % 200,000

ร้างพนังป้องกันน้าเซาะถนน ( ายบ้านน้า
แพร เชื่อมบ้านงามเมือง) มู 14

0 0 0 0 100 % 90,000

ร้าง อถัง ูงพร้อมถังเก็บน้า มู 5 0 0 0 0 100 % 340,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง

คาปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจายเพื่อ ดัด
แปลง ตอเติม รือปรับปรุง ิ่งกอ ร้าง ซึ่งทา
ใ ้ที่ดิน ิ่งกอ ร้าง มีมูลคาเพิ่มขึ้น

366,253 0 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมรางน้าฝนและพื้นอาคาร 
ศพด.บ้านน้าแพร

0 0 0 21,600 -100 % 0

โครงการซอมแซม ลังคาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่าบง

0 0 0 62,500 -100 % 0

โครงการซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านยางฮอม

0 0 0 74,100 -100 % 0

โครงการตอเติมอาคารอเนกประ งคประจา
มูบ้าน มู 17

98,300 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งมุ้งลวดกันแมลงและกระจก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน ้วย ัก

0 0 0 21,200 -100 % 0

โครงการติดตั้งมุ้งลวดกันแมลงศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านชมภู

0 0 0 10,400 -100 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร
อเนกประ งค ( ลังคา) มู 4 

100,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มูที่ 5

0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงประตูรั้ว ศพด. บ้านทุงศรี
เกิด

0 0 0 8,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปา มูบ้าน มู
ที่ 6

0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย ศ มช. มู 2 0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านพญาพิ
ภักดิ์ 

0 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่าแดง

0 0 0 26,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประ งค มู 
10

0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประ งค มู 
18

0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็กพร้อมขุดลอก บ้านทุงศรีเกิด มูที่ 3 0 0 0 20,000 -100 % 0

ซอมแซมไ ลทาง ( ายทุงมาญ) โดยเท
คอนกรีตอัดทับโพรงใต้ถนน มู 20

0 0 0 110,000 -100 % 0

ซอมแซมอาคาร านักงานเทศบาลตาบลยาง
ฮอม

0 0 0 50,000 -100 % 0

บารุงรักษาที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง 0 165,561.32 0 0 0 % 0
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ปรับปรุงถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก มู 5 0 0 0 150,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนและกอ ร้างพนังป้องกันตลิ่ง
พัง มู 4

0 0 0 0 100 % 200,000

ปรับปรุงทางระบายน้า 2 ข้างทาง (โค้งบ้าน
นายยอด เมืองมูล) มู 9

0 0 0 0 100 % 200,000

ปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง 0 1,485,000 0 0 0 % 0

ปรับปรุงระบบประปา (ขุดเจาะบอบาดาล 
พร้อมเครื่อง ูบน้าแบบซับเมอร ) มู 3

0 0 0 0 100 % 280,000

ปรับปรุงระบบประปา มูบ้าน มู 8 0 0 0 0 100 % 200,000

ปรับปรุงระบบ งน้า มูบ้าน มู 12 0 0 0 150,000 -100 % 0

ปรับปรุงและซอมแซมภูมิทัศน านักงาน
เทศบาลตาบลยางฮอม

0 0 0 150,000 -100 % 0

ปรับปรุง อประชุม มูบ้าน มู 10 0 0 0 150,000 -100 % 0

วางทอประปา PVC มูที่ 12 0 0 0 96,956 -100 % 0

วางทอประปา PVC มูที่ 14 0 0 0 110,744 -100 % 0

วางทอประปา PVC มูที่ 6 0 0 0 29,230 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,547,151 3,342,561.32 1,795,000 4,661,230 5,902,000
รวมงบลงทุน 1,547,151 3,342,561.32 1,795,000 4,661,230 5,902,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 179,475.39 846,958.81 298,004.73 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการขยายเขตไฟฟ้า าธารณะ 
ใ ้แกการไฟฟ้าภูมิภาคอาเภอเทิง

0 0 0 0 100 % 250,000

คาใช้จายโครงการขยายเขตไฟฟ้า ายดับ 
(ไฟกิ่ง) าธารณะภายใน มูบ้าน ใ ้แกการ
ไฟฟ้าภูมิภาคอาเภอเทิง

0 0 0 0 100 % 500,000

รวมเงินอุดหนุน 179,475.39 846,958.81 298,004.73 0 750,000
รวมงบเงินอุดหนุน 179,475.39 846,958.81 298,004.73 0 750,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 1,726,626.39 4,189,520.13 2,093,004.73 4,661,230 6,652,000

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero 
waste ปี 2559

64,590 0 0 0 0 % 0

โครงการการบริ ารจัดการขยะอันตรายใน
ชุมชนตาบลยางฮอม

0 0 9,100 0 0 % 0

โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero waste ปี 
2560

0 139,960 0 0 0 % 0
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โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ปี 
2561

0 0 17,190 0 0 % 0

โครงการบริ ารจัดการขยะแบบพึ่งพาตน
เองในชุมชน

0 39,960 0 30,000 0 % 30,000

โครงการบริ ารจัดการขยะอันตรายใน
ชุมชนตาบลยางฮอม

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ 
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 20,000 -25 % 15,000

โครงการ งเ ริมการใ ้ความรู้ในการ
จัดการขยะ

0 119,760 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 64,590 299,680 26,290 100,000 115,000
รวมงบดาเนินงาน 64,590 299,680 26,290 100,000 115,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑโรงงาน

คาจัดซื้อเครื่องอัดขยะ 0 32,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 32,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 0 32,000 0 0 0

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 64,590 331,680 26,290 100,000 115,000
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งานบาบัดนาเสีย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการ งเ ริมการจัดการน้าเ ียของ
ถานประกอบการในชุมชนตาบลยางฮอม

0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000 10,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 0 10,000 10,000

รวมงานบาบัดนาเสีย 0 0 0 10,000 10,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,480,336.98 7,277,861.13 4,558,617.38 8,019,620 13,903,320

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการดูแลผู้ ูงอายุระยะยาว 
(บ้านกลางผู้ ูงอายุ)

89,715 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการอบรม งเ ริมการจัดทา
แผนชุมชน ใ ้แก คณะกรรมการ มูบ้าน
และประชาชนตาบลยางฮอม

69,975 0 0 0 0 % 0
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โครงการการชวยเ ลือประชาชนของ
เทศบาลตาบลยางฮอม (ด้านการใ ้ความ
ชวยเ ลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย)

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดทา ื่อประชา ัมพันธและป้าย
แนะนาแ ลงทองเที่ยวในพื้นที่ตาบลยาง
ฮอม

0 70,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญ ายาเ พติด 
(ศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเ พ
ติดเทศบาลตาบลยางฮอม) 

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญ ายาเ พติด 
ศูนยอานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเ พ
ติดเทศบาลตาบลยางฮอม

0 40,845 0 0 0 % 0

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปญ า
ความรุนแรงในครอบครัว

0 0 14,940 5,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนา ตรี
และเ ริม ร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม ามวัย ูบันได
ครอบครัว ีขาวนาวิถีพอเพียง ูชุมชน

0 19,890 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการ
เรียนรู้

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้
ดูแลคนพิการเพื่อการเรียนรู้

0 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการพัฒนา ตรีและเ ริม ร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน 
กิจกรรม : งเ ริมอาชีพทาดอกไม้ประดิษฐ

0 27,450 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนา ตรีและเ ริม ร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน
กิจกรรม : งเ ริมอาชีพทาน้ายา
อเนกประ งค

0 42,800 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนา ตรีและเ ริม ร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน
กิจกรรม : งเ ริมอาชีพทา ิ่งประดิษฐจาก
เศษวั ดุเ ลือใช้

0 78,490 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 15,000 10,000 -100 % 0

โครงการรณรงคการป้องกันและแก้ไข
ปญ ายาเ พติด

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการ งเ ริมกลุมอาชีพในพื้นที่ตาบล
ยางฮอม (กิจกรรม งเ ริมอาชีพ ตรีการ
นวดแผนไทย)

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการ งเ ริมโครงการ มูบ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

0 16,740 0 0 0 % 0
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โครงการ งเ ริมและพัฒนาการเกษตร เพื่อ
ืบ านโครงการพระราชดาริ

-กิจกรรม อบรม ศึกษาดูงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและพระราชกรณียกิจของพระบาท
มเด็จพระปรมินทรม าภูมิพล อดุลยเดช  

ประจาปีงบประมาณ 2560

0 261,060 0 0 0 % 0

โครงการ งเ ริมและพัฒนาเกษตรเพื่อ ืบ
านพระราชดาริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระม ากษัตริยและพระบรม
วงศษานุวงศ

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการ งเ ริมอาชีพ การทาผ้า กรีน ใ ้
แก ประชาชนตาบลยางฮอม ประจาปีงบ
ประมาณ 2560

0 65,213 0 0 0 % 0

โครงการ งเ ริมอาชีพในพื้นที่ตาบลยาง
ฮอม

0 0 29,306 10,000 -100 % 0

โครงการ ารวจข้อมูลในการจัดทาแผน
พัฒนาขององคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 19,640 0 0 0 % 0

โครงการเ ริม ร้างความเข้มแข็งของ ตรี
และ ถาบันครอบครัว

0 0 9,960 0 0 % 0

โครงการเ ริม ร้างภูมิคุ้มกันใ ้แกครอบ
ครัว

0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการเ ริม ร้างภูมิคุ้มกันใ ้แกครอบ
ครัว (กิจกรรม งเ ริมความ ัมพันธ มาชิก
ครอบครัวทุกชวงวัย)

0 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ ูงอายุ 
(กิจกรรมเ ริม ร้างคุณคาใ ้ผู้ ูงอายุใน
ชุมชน)

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรม งเ ริมการจัดทาแผนชุมชน 
ใ ้แก คณะกรรมการ มูบ้านและประชาชน
ตาบลยางฮอม

0 39,870 0 0 0 % 0

โครงการอบรม งเ ริมการจัดทาแผนชุมชน
ใ ้แกคณะกรรมการ มูบ้านและประชาชน
ตาบลยางฮอม

0 0 19,052 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปญ ายาเ พติด

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 159,690 681,998 88,258 100,000 170,000
รวมงบดาเนินงาน 159,690 681,998 88,258 100,000 170,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 10,000 20,000 0 0 0 % 0

เงินอุด นุนเอกชน 150,000 17,000 0 0 0 % 0

อุด นุนโครงการพัฒนาทักษะผู้นาองคกร
ตรีอาเภอขุนตาล 

0 0 0 5,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการ งเ ริมการพัฒนาทักษะ
ภาวะผู้นาองคกร ตรีอาเภอขุนตาล

0 0 0 0 100 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 160,000 37,000 0 5,000 5,000
รวมงบเงินอุดหนุน 160,000 37,000 0 5,000 5,000
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รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 319,690 718,998 88,258 105,000 175,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 319,690 718,998 88,258 105,000 175,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 34,870 0 29,994 30,000 0 % 30,000

โครงการแขงขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเ พ
ติด ยางฮอมคัพ

0 49,466 48,802 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

0 34,735 0 0 0 % 0

โครงการจัด งนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา อปท. ัมพันธ อาเภอขุนตาล

50,640 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 85,510 84,201 78,796 30,000 30,000
รวมงบดาเนินงาน 85,510 84,201 78,796 30,000 30,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 85,510 84,201 78,796 30,000 30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,000 500 500 20,000 0 % 20,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงานประเพณี งกรานต 0 0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการจัดงานประเพณีแ เทียน
เข้าพรรษา

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานน้อม านึกในพระม า
กรุณาธิคุณพระบาท มเด็จพระปรมินทรม
าภูมิพลอดุลยเดช

0 0 0 40,000 75 % 70,000

โครงการจัดงานน้อม านึกพระม า
กรุณาธิคุณพระบาท มเด็จพระปรมินทรม
าภูมิพลอดุลยเดช

0 0 69,860 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณี งกรานต รดน้า
ดา ัวผู้ ูงอายุตาบลยางฮอม

46,997 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันราลึกพระม า
กรุณาธิคุณเทิดไท้องคราชันย

50,000 88,043 0 0 0 % 0

โครงการปกป้องและเชิดชู ถาบันพระม า
กษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งเ ริมการ
เรียนรู้ศา นพิธี ประจาปี 2561

0 0 19,458 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 99,997 88,543 89,818 90,000 140,000
รวมงบดาเนินงาน 99,997 88,543 89,818 90,000 140,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 70,000 60,000 85,000 0 0 % 0

อุด นุนกิจกรรมรวมงานพอขุนเม็ง
รายม าราช

0 0 0 45,000 11.11 % 50,000

อุด นุนโครงการงานเทิดพระเกียรติ มเด็จ
ยา ณ พระตา นักดอยตุง

0 0 0 3,000 0 % 3,000

อุด นุนโครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา มเด็จพระนางเจ้า ิริกิติ์พระ
บรมราชินีนาถใน ร.9

0 0 0 3,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น 0 0 0 15,000 -100 % 0

อุด นุนโครงการจัดงานประเพณี ักการะ
อนุ าวรียพอขุนเม็งรายม าราชและงานรด
น้าดา ัวผู้วาราชการจัง วัด

0 0 0 3,000 0 % 3,000

อุด นุนโครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา มเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินีในรัชกาลที่ 10

0 0 0 0 100 % 3,000

อุด นุนโครงการจัดงานพระราชพิธีถวาย
เป็นพระราชกุศลพระบาท มเด็จพระปรมิ
นทรม าภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 13 ต.ค.

0 0 0 3,000 -100 % 0
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อุด นุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวัน
คล้ายวันพระบรมราช มภพ ของพระบาท
มเด็จพระบรมชนภาธิเบศร ม าภูมิ

พลอดุลยเดชม าราช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ และวันพอแ งชาติ

0 0 0 0 100 % 3,000

อุด นุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวัน
คล้ายวัน วรรคตของพระบาท มเด็จพระ
บรมชนภาธิเบศร ม าภูมิพลอดุลย
เดชม าราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
(วันที่ 13 ตุลาคม)

0 0 0 0 100 % 3,000

อุด นุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ของพระบาท มเด็จ พระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี ินทร ม าวรชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ัว รัชกาลที่ 10

0 0 0 0 100 % 3,000

อุด นุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ของ มเด็จพระบรมรา
ชนนีพันปี ลวง และวันแมแ งชาติ

0 0 0 0 100 % 3,000

อุด นุนโครงการจัดงานวันปิยม าราช 0 0 0 3,000 0 % 3,000

อุด นุนโครงการรวมงานทาน าแมฟ้า
ลวง

0 0 0 3,000 0 % 3,000

อุด นุนโครงการ งเ ริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาท้องถิ่นของจัง วัดเชียงราย 
ในคราวที่จะมีการแขงขันกีฬาแ งชาติ ครั้ง
ที่ 46 "เจียงฮายเกม "

0 0 0 30,000 -100 % 0
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อุด นุนโครงการอุด นุนจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา มเด็จพระเจ้าอยู ัว ร.10

0 0 0 3,000 -100 % 0

เงินอุด นุนเอกชน 125,150 0 0 0 0 % 0

อุด นุนโครงการธรรมะ ัญจร 0 0 0 0 100 % 20,000

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน 10,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 205,150 60,000 85,000 111,000 97,000
รวมงบเงินอุดหนุน 205,150 60,000 85,000 111,000 97,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 305,147 148,543 174,818 201,000 237,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการจัดทา ื่อประชา ัมพันธและแนะ
นาแ ลงทองเที่ยวในพื้นที่ตาบลยางฮอม

0 0 9,000 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใ มในพื้นที่
ตาบลยางฮอมและพื้นที่ใกล้เคียง

0 0 0 27,800 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 9,000 37,800 10,000
รวมงบดาเนินงาน 0 0 9,000 37,800 10,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 9,000 37,800 10,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 390,657 232,744 262,614 268,800 277,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการ งเ ริมการเกษตร ตาม
แนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

540 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 540 0 0 0 0
รวมงบดาเนินงาน 540 0 0 0 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนเอกชน 40,000 20,000 10,000 0 0 % 0

อุด นุนโครงการ งเ ริมทาปุ๋ย มักอินทรีย
ชีวภาพ

0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 40,000 20,000 10,000 10,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 20,000 10,000 10,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 40,540 20,000 10,000 10,000 0
รวมแผนงานการเกษตร 40,540 20,000 10,000 10,000 0

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม 101,449 200,604 167,232 191,259 1.65 % 194,415

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ 0 13,514,700 15,232,700 17,047,200 5.18 % 17,930,400

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 4,477,600 4,793,600 5,068,800 6.82 % 5,414,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด 254,000 292,000 301,000 330,000 0 % 330,000

ารองจาย 1,037,048 109,320 101,800 944,317 10.62 % 1,044,591

รายจายตามข้อผูกพัน 458,524.02 640,390.35 441,271.56 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนรางวัลนาจับตามพระราช
บัญญัติจราจรทางบก

0 0 0 2,000 -100 % 0
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เงินคาบารุง มาคม ันนิบาตเทศบาลแ ง
ประเทศไทย ประจาปี

0 0 0 45,058 7.09 % 48,253

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 8,000 25 % 10,000

เงิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่ ( ป ท.)

0 0 0 400,000 0 % 400,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 85,680 0 100 % 235,750

เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

461,600 490,930 500,000 507,186 16.8 % 592,377

รวมงบกลาง 2,312,621.02 19,725,544.35 21,623,283.56 24,543,820 26,210,186
รวมงบกลาง 2,312,621.02 19,725,544.35 21,623,283.56 24,543,820 26,210,186
รวมงบกลาง 2,312,621.02 19,725,544.35 21,623,283.56 24,543,820 26,210,186

รวมแผนงานงบกลาง 2,312,621.02 19,725,544.35 21,623,283.56 24,543,820 26,210,186
รวมทุกแผนงาน 25,092,400.29 53,138,976.48 50,795,562.12 64,950,000 75,240,000
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 วันที่พิมพ : 3/9/2562  15:55:45 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลยางฮอม 
อําเภอ ขุนตาล   จังหวัดเชียงราย 

        

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 75,240,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเปน  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 15,034,620 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 11,793,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

   

 

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท 

      

   -เพื่อจายเปนเงินเดือนของนายกเทศมนตร ีอัตราเดือน
ละ 28,800 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 345,600 บาท  
รองนายกเทศมนตร ีอัตราเดอืน
ละ 15,840 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน  
ตั้งไว 380,160 บาท 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดอืน  
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตร ีที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจายคาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 (สํานักปลัดเทศบาล) 
 

      

   
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตร ี 
อัตราเดือนละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน ต้ังไว 72,000 บาท  
รองนายกเทศมนตร ีอัตราเดอืน
ละ 4,500 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน ต้ังไว 108,000 บาท 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดอืน  
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตร ีที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจายคาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตร ีอัตราเดอืน
ละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 72,000 บาท  
รองนายกเทศมนตร ีอัตราเดอืนละ 4,500 บาท จํานวน 12 เดือน 
จํานวน 2 คน ตั้งไว 108,000 บาท-เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดอืน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอยางอื่นของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตร ีที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจายคาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554(สํานักปลัดเทศบาล) 
 

      

   
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีนายกองคการบรหิาร
สวนตําบล 

จํานวน 207,360 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรีที่
ไดรับในอัตราของเทศบาลที่มีรายไดเกิน 25 - 50 ลานบาท  
ตามกฏหมายกําหนด อัตราเดือนละ 10,080 บาท จํานวน 12 เดือน 
ตั้งไว 120,960 บาท และเงินคาตอบแทนรายเดือนของที่ปรกึษา
นายกเทศมนตรีที่ไดรบัในอัตราของเทศบาลที่มีรายไดเกิน 25 – 50 
ลานบาทตามกฏหมายกําหนด อัตราเดือนละ 7,200 บาท 
จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 86,400 บาท 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดอืน 
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตร ี
รองนายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีที่ปรกึษา
นายกเทศมนตร ีและการจายคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล 
 พ.ศ.2554 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท 

      

  
-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ไดรับในอัตราของ
เทศบาลที่มรีายไดเกิน 25 - 50 ลานบาท ตามกฏหมายกําหนด ดังนี้  
1.ประธานสภาเทศบาล อัตราเดอืน
ละ 15,840 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 190,080 บาท  
2.รองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือน
ละ 12,960 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 155,520 บาท  
3.สมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดอืนละ 10,080 บาท จํานวน 10 คน
จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 1,209,600 บาท  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดอืน  
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตร ีที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจายคาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 8,944,680 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,076,340 บาท 

      

  (1)เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินคาปรับปรงุอัตราเงินเดอืน 
 ใหแก พนักงานเทศบาล จํานวน 15 ราย ต้ังไว 4,854,300 บาท 
 (สํานักปลัดเทศบาล) 
(2)เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินคาปรับปรงุอัตราเงินเดอืน 
 ใหแก พนักงานเทศบาล จํานวน 7 รายตั้งไว 2,222,040 บาท 
 (กองคลงั) 
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานสวน
ทองถิ่น เรือ่ง กําหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที ่9) ลงวันที ่20 พ.ย. 2558  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 162,000 บาท 

      

  (1)เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน สําหรับปลัดเทศบาล 
 (นักบรหิารงานทองถิ่น ระดับกลาง) อัตราเดือนละ 7,000 บาท 
 จํานวน 12 เดือน ต้ังไว 84,000 บาท  
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 28 ลงวันที ่16 ก.พ. 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการเบกิจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดอืน 
(2)เพื่อจายเปนคาตอบแทน สําหรับตําแหนงที่มเีหตพุิเศษของผูปฏิบัติงาน
ดานกฏหมาย (พ.ต.ก.) ตําแหนง นิติกร อัตราเดือนละ 4,500 บาท 
 จํานวน 12 เดือน ต้ังไว 54,000 บาท 
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/
ว 01 ลงวันที ่6 ม.ค. 2553 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. 
 เรื่อง ประกาศกําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ของขาราชการ อบจ. พนักงานเทศบาล และพนักงานสวนตําบล 
(3)เพื่อจายเปนเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว ใหแก พนักงานเทศบาล 
 จํานวน 1 ราย ตั้งไว 24,000 บาท 
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัดเชียงราย  
เรื่องกําหนดหลกัเกณฑเกี่ยวกบัการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2)  
ลงวันที ่10 ส.ค. 2558 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 228,000 บาท 

      

  (1)เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง สําหรบัปลัดเทศบาล (นักบรหิารงาน
ทองถิ่น ระดบักลาง) อัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน  
ตั้งไว 84,000 บาท (สํานักปลัดเทศบาล) 
(2)เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง สําหรบัรองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) อัตราเดอืนละ 3,500 บาท 
จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 42,000 บาท (สํานักปลัดเทศบาล) 
(3)เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง สําหรบัหัวหนาสํานักปลดัเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดบัตน) อัตราเดือนละ 3,500 บาท 
 จํานวน 12 เดือน ต้ังไว 42,000 บาท (สํานักปลัดเทศบาล) 
(4)เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง สําหรบัผูอํานวยการกองคลัง (นัก
บรหิารงานการคลัง  ระดับตน) อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 42,000 บาท(กองคลัง)  
(5)เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง สําหรบัหัวหนาฝายบรหิารงาน
คลัง (นักบรหิารงานการคลัง ระดับตน) อัตราเดือนละ 1,500 บาท 
 จํานวน 12 เดือน ต้ังไว 18,000 บาท (กองคลงั) 
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 652 ลงวันที ่28 มี.ค. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และก.ท. 
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที ่7) และประกาศ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที ่6) 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,375,440 บาท 

      

  -(1)เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน สําหรบัพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน  6 ราย ตั้งไว 768,600 บาท  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
-(2)เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน สําหรบัพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน  5 ราย ตั้งไว 606,840 บาท (กองคลัง) 
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/
ว 36 ลงวันที ่26 มี.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 102,900 บาท 

      

  (1)เพื่อจายเปนเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 6 ราย ตั้งไว 54,900 บาท 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
(2)เพื่อจายเปนเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 5 ราย ตั้งไว 48,000 บาท  
(กองคลัง)   
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดเชียงราย  
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง 
และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  
(ฉบับที ่2) ลงวันที ่10 ส.ค. 2558  
 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 3,044,820 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 825,400 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 380,000 บาท 

      

  (1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาลตําบลยางฮอม 
   -เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏบิัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล
ตําบลยางฮอม ฯลฯ   
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวลั
ประจําป 
 -เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพเิศษ อันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําป) แกพนักงานเทศบาล พนักงานครเูทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลยางฮอม 
ตามผลการประเมิน และหลักเกณฑที่กําหนด 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมลีักษณะเปนเงินรางวลัประจําป  
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(3)คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้งฯ และคาใชจายอื่นๆ  
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675  
ลงวันที ่6 ก.ค. 2561(สํานักปลัดเทศบาล) 
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการทีส่ภาเทศบาลแตงตั้งหรือ
คณะกรรมการอื่น   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดอืน  
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี   
รองนายกเทศมนตร ีสมาชิกสภาเทศบาลฯ พ.ศ. 2547 และแกไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2548  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิปกครองสวนทองถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที ่21 กันยายน 2561  
เรื่อง หลกัเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในกรณทีี่
ปฏิบัติงานเรงดวนที่ไมสามารถทําใหเสร็จในเวลาราชการได ใหแก 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที ่
15 พ.ค. 2550 เรือ่งการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏบิัตินอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 336,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาเชาบาน ใหแกพนักงานเทศบาล ที่มสีิทธิเบกิได 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 ลง
วันที่ 6 มีนาคม 2562 (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 79,400 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบรหิารทองถิน่ พนักงาน
เทศบาล ที่มสีิทธิเบกิได  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกีย่วกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที ่
 9 ส.ค.2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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คาใชสอย รวม 1,923,820 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 763,500 บาท 

      

  (1)คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล  
-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล
เชน คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน ในการสงพนักงานเทศบาล พนักงาน
จาง ผูบรหิารหรือสมาชิกเทศบาลหรือผูชวยปฏิบัติราชการของเทศบาล
ไปฝกอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
(2)คาจางโฆษณาและเผยแพร  
-เพื่อจายเปนคาจางโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง
, โทรทัศน, ประชาสมัพันธเคลือ่นที,่ โรงมหรสพ หรือสิ่งพมิพตางๆ และ
อัดรูปภาพ ถายเอกสาร เขาเลมเอกสาร ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 ส.ค. 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(3)คาเชาทรัพยสิน  
-เพื่อจายเปนคาเชาทรัพยสินรวมถึงเงินที่ตองจายพรอมกับการเชา
ทรัพยสิน เชน คาเชารถยนตคาเชาอาคารสิ่งปลกูสราง คาเชาที่ดิน คา
เชาลวงหนาคาเชาเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 ส.ค. 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(4)คาจางเหมาบรกิาร  
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางแตมิใชเปนการ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรบัปรุงครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง เชน คาจางทําของ คาจางเหมาทํางานดานตางๆ คาจางเหมา
ทั่วไป ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่  มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที ่9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลกัเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล) 
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รายจายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท 

      

  (1)คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
-เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสารคาใชจาย
ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรบัรองรวมทั้งคาบริการ คาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายที่เกี่ยวกับการรบัรองในการตอนรบับุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจ
งาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของ ซึ่งรวม
ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 ก.ค. 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคา
รับรอง หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(2)คาเลี้ยงรบัรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรอืคณะกรรมการ หรอื
คณะอนุกรรมการ  
-เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตัง้ตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรอืหนงัสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรอืของเทศบาล
ตําบลในโอกาสตางๆ การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกบั
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน หรอืเลี้ยงรบัรอง
ในการประชุมตางๆ ของเทศบาลตําบลยางฮอม ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที ่
 28 ก.ค. 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงนิคารับรอง 
 หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 700,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการเลอืกตั้งในสวนที่เกีย่วของกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675  
ลงวันที ่6 ก.ค. 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่214  
ลําดับที ่9 (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 295,320 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง 
 คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและตางประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผูบรหิาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจาง และ  
อปพร. ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจาหนาทีท่องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการอบรมพฒันาศักยภาพดานกฎหมายสําหรบัคณะผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาทองถิ่น และพนกังานเทศบาลตําบลยางฮอม 

จํานวน 15,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมพฒันาศักยภาพดาน
กฎหมายสําหรบัคณะผูบรหิารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาปายไวนิลโครงการ คาถายเอกสาร คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือจงัหวัดเชียงราย ดวนที่สุด ที่ ชร 0023.4/ว 17597 
ลงวันที ่12 กรกฎาคม 2562 เรือ่ง ซักซอมแนวทางการจัดทาํ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
 และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่212 ลําดับที ่1 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 90,000 บาท 

      

  (1)คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ 
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกต ิ(กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิง่ของและคาแรงงาน ใหจายคา
ใชสอย) 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 ส.ค. 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(2)คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ 
2.1)ซอมปกต ิ 
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษายานพาหนะ การซอมปกติที่วัสดุ
อะไหลมีอายุการใชงานปกตริหวาง 4-6 ป หรือระยะทางใชงานระหวาง 
60,000 - 120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน  
2.2)ซอมกลาง  
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษายานพาหนะ การซอมกลางทีม่ีอาย ุ
การใชงานครบ 6 ป หรือระยะทางใชงานครบ 120,000 กิโลเมตร 
แลวแตระยะใดถึงกอน  
-เปนไปตามหนังสือจงัหวัดเชียงราย ที ่ชร 0023.4/ว 5391 ลงวันที ่
26 ก.พ. 2562 เรื่อง หลกัเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย 
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัดเทศบาล) 
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คาวัสดุ รวม 295,600 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท 

      

  (1)คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดสุํานักงานคาจัดซื้อสิ่งของตางๆ ที่ใชในสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบลยางฮอมและกิจการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม 
เชน น้ําด่ืม กระดาษ ปากกา กระดาษไข การดาษคารบอน กระดาษถาย
เอกสาร ผงหมึกถายเอกสาร แผนปายจราจร สมุดทะเบียน และวัสดุอื่นๆ 
 ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
(2)คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน (งานทะเบียนราษฎร) 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดสุํานักงานคาจัดซื้อสิ่งของตางๆ ที่ใชในงาน
ทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม เชน คากระดาษ 
ปากกา สมุดทะเบียน คาแบบพมิพทะเบียนราษฎร และวัสดุอื่นๆ  
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุเชน หลอดไฟฟา สวิตชไฟฟา
สายไฟฟา ปลัก๊ไฟฟาแบตเตอรี ่สายอากาศ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวหรือจางทําสิง่ของที่มสีภาพ
สิ้นเปลืองโดยสภาพ เชน ถวย ชาม แกวน้ํา ชอน สอม ถวยกาแฟ หมอ 
กระดาษชําระ ตะกรา ถุงพลาสตกิ ชั้นวางของ ที่นอน หมอน มุง คาจัดซื้อ  
ชา- กาแฟ สําหรบับริการประชาชนผูมาติดตองานราชการ ถังแกส ฯลฯ 
 และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล) 
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาวัสดุวัสดุกอสราง เชน คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม 
 เลื่อย ขวาน กระเบือ้ง ทอน้ํา ปูนซีเมนต เหล็ก ไม น้ํามันทาสีไม 
 ตะปู ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน  
ยางรถจักรยานยนต ยางรถยนต หัวเทียน น้ํากลั่น แบตเตอรี ่ 
น้ํามันเบรก กระจกมองขาง กระจกไฟรถยนต หมอน้ํา แมแรง ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร,พูกัน, ส,ี แถบบันทกึเสียงหรือภาพ ฯลฯ และวัสดอุื่นๆ  
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน เมาส แผนหรือจานบันทกึ
ขอมูล, หัวพิมพหรือแถบพมิพสําหรับคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพเลเซอร, เมมโมรีชิป, เครื่องอานและบันทึกขอมูลโปรแกรม
คอมพิวเตอรตางๆ ที่จําเปนใชสําหรับงาน ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล) 
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วัสดุสํารวจ จํานวน 5,600 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อบันไดอลูมเินียม ทรงเอ  
(1) ขนาดไมนอยกวา 7 ฟุต จํานวน 1 อัน 
(2) ขนาดไมนอยกวา 10 ฟุต จํานวน 1 อัน  
ตั้งไว 5,600 บาท รายละเอียดดังนี ้
- บันไดอลมูิเนียม ทรงเอ ทางขึ้นทางเดียว แบบหนา  
- ฐานบันไดมียางรองกันเลื่อน เพิ่มความปลอดภัยขณะใชงาน  
- ความหนา อลูมเินียม ไมนอยกวา 1.5 มม. 
- น้ําหนักเบา เคลือ่นยายสะดวก  
- ฯลฯ  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล) 
 

      

  
งบลงทุน รวม 184,800 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 184,800 บาท 

   
ครุภัณฑสํานักงาน       

    
เกาอี้พนักพิงต่ํา จํานวน 6,400 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพงิต่ํา 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1.เกาอี้พนักพิงต่ํา ขนาดไมนอยกวา 55(W)*60(D)*85(H)cm. 
2.โครงสรางทําจากเหล็กหรอืไมวีเนียรดัดข้ึนรูป 
3.ที่นั่งและพนักพงิ ทําจาก ฟองน้ํา P.U. ฉีดข้ึนรูป 
4.สามารถปรบัระดบัสงู - ต่ํา ไดดวยระบบโชคไฮโดรลิค 
5.ขาเกาอี้ทําจากพลาสติก 
จํานวน 4 ตัวๆ ละ 1,600 บาท รวมเปนเงิน 6,400 บาท  
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม 2561 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที ่262 ลําดับที ่18 
 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหลก็ แบบ 2 บาน 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1.มีมือจบัชนิดบิด 
2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
จํานวน 2 หลงัๆ ละ 5,500 บาท รวมเปนเงิน 11,000 บาท 
-จัดซื้อตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2561 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 261 ลําดับที ่15 
 (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

    
พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 19,200 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมโดยมีคุณลกัษณะ ดังนี้ 
1.ขนาดใบพัดไมนอยกวา 24 นิ้ว 
2.ปรบัแรงลมได 3 ระดับ 
3.ปรบัสายซาย-ขวา และหยุดสายไดตามตองการ 
4.ปรบัระดบัความสูงได 
5.ขาเสาพัดลมแข็งแรง ทนทาน 
จํานวน 6 ตัวๆ ละ 3,200 บาท รวมเปนเงิน 19,200 บาท  
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม 2561 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที ่262 ลําดับที่ 17 
 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร       

    
กลองถายภาพ ดิจิตอล พรอมเลนส จํานวน 35,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพ ดิจิตอล พรอมเลนส 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้ 
1.เปนกลองถายรูป ดิจิตอล พรอมเลนส 
2.ความละเอียดไมนอยกวา 24.0 ลานพิกเซล 
3. มีระบบเฟลชในตัว 
4.รองรับการเชื่อมตอ Wifi และ Bluetooth  
5.สามารถบันทึกวีดีโอได ระดับ Full HD หรอืดีกวา 
6.มีกระเปาบรรจกุลอง  
จํานวน 1 ตัวๆ ละ 35,000 บาท รวมเปนเงิน 35,000บาท  
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม 2561 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที ่255 ลําดับที ่2 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

    
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1  
(28 หนา/นาที) 

จํานวน 8,900 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพมิพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา 
 ชนิด Network แบบที ่1(28 หนา/นาที) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200X1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอ
นาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอืดีกวา 
 จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย  
Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4 ,Letter, Legal และ Custom 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท รวมเปนเงิน 8,900 บาท  
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่263 ลําดับที ่
 21 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพมิพแบบฉีดหมกึพรอมติดตั้งถงัหมกึพิมพ 
 (Ink Tank Printer) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมกึพรอมติดตัง้ถังหมึกพมิพ (Ink Tank Printer) 
 จากโรงงานผูผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพมิพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพมิพรางสสีําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 
 10 หนาตอนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท รวมเปนเงิน 4,300 บาท 
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่263 ลําดับที ่
 22 (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ       

    
รายจายเพื่อซอมแซมบํารงุรกัษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ จํานวน 100,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ รายจายเพือ่ซอมแซม
บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล 
 ยานพาหนะ เปนตน ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่
 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล) 
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งบรายจายอื่น รวม 12,000 บาท 

   
รายจายอื่น รวม 12,000 บาท 

   
รายจายอื่น       

    
ประเภท คาจางทีป่รกึษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรอืพฒันาระบบตางๆ 
ซึ่งมิใชเพือ่การจัดหา หรือปรบัปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 

จํานวน 12,000 บาท 

      

   -เพื่อจายเปนคาจางองคกรหรอืสถาบันที่เปนกลางดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ ตามมิติที่ขอรับการประเมินประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลการปฏิบัตริาชการทีก่ําหนดวงเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษ สําหรบั ขาราชการหรือพนกังานสวนทองถิ่น  
-เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 25 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549  
-เปนไปตามบันทึก ขอความ สบ.คท.(สพช.) ที่ มท 0808.4/301 ลงวันที ่
 29 เมษายน 2548)  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่213 ลําดับที ่
 5 (สํานักปลัดเทศบาล) 
 

      

 
งานบริหารงานคลัง รวม 3,142,200 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 3,067,200 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 253,800 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมลีักษณะเปน
เงินรางวัลประจําป แกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลกูจางประจํา 
 และพนักงานจางของเทศบาลตําบลยางฮอม ตามผลการประเมิน และ
หลักเกณฑที่กําหนด 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมลีักษณะเปนเงินรางวลัประจําป แก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 พ.ศ.2557 (กองคลัง) 

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในกรณทีี่
ปฏิบัติงานเรงดวนที่ไมสามารถทําใหเสร็จในเวลาราชการได ใหแก 
 พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลง
วันที่ 15 พ.ค. 2550 เรื่องการเบกิจายเงินตอบแทนการปฏิบตัินอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลงั) 
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คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาเชาบาน ใหแกพนักงานเทศบาล ที่มสีิทธิเบกิได 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 ลงวันที ่6 มีนาคม 2562 
(กองคลัง) 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,800 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบรหิาร พนักงานเทศบาล 
 ที่มีสิทธิเบิกได 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกีย่วกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที ่
 9 ส.ค.2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
 (กองคลงั) 

      

   
คาใชสอย รวม 410,000 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท 

      

  (1)คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล  
-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล 
 เชน คาธรรมเนียม, คาลงทะเบียนในการสงพนักงานเทศบาลพนักงานจาง ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
 และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
(2)คาจางโฆษณาและเผยแพร  
-เพื่อจายเปนคาจางโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง,
โทรทัศน,ประชาสัมพันธเคลื่อนที,่ โรงมหรสพ,หรือสิ่งพมิพตาง ๆ และ
ลางฟลมอัดรูปภาพ ถายเอกสาร เขาเลมเอกสาร ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
 ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 ส.ค. 2556 เรือ่ง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(3)คาจางเหมาบรกิาร  
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เพื่อใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด 
 ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง แตมิใชเปนการประกอบดัดแปลง 
ตอเติม หรือปรับปรงุครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง เชน คาจางทําของ 
 คาจางเหมาทํางานดานตางๆ คาจางเหมาทั่วไป ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่  มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที ่9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลกัเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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 (4)คาเบี้ยประกัน  
-เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันรถสวนกลางของเทศบาลตําบลยางฮอม  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลง
วันที่ 14 ส.ค. 2552 เรือ่ง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกบัการเบิกจาย
คาใชจายในการประกันภัยรถราชการ(กองคลงั) 

   
รายจายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  (1)คารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 
-เพื่อจายเปนคารบัรองในการตอนรบับุคคล หรือคณะบุคคล 
 เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรบัรองรวมทั้งคาบริการ คาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายที่เกี่ยวกับการรบัรองในการตอนรบับุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน 
 หรือเยี่ยมชม หรอืทัศนะศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ ซึ่งรวม
ตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที ่
 28 ก.ค. 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงนิคารับรอง 
 หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง) 

      

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง
, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ในการเดนิทางไป
ราชการในประเทศและตางประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559(กองคลัง) 

      

    
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรพัยสิน เชน คาจางพนักงาน คาซื้อวัสดุอุปกรณและคาใชจาย
อื่นๆ ในโครงการ เชน กระดาษ ปากกา ฯลฯ คาใชจายทั้งหมดสามารถ
ถัวเฉลี่ยกันได 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.3/ว 1 
 ลงวันที ่1 ก.พ. 2560 เรื่อง แจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล
และ อบต.) ทุกแหง ในเขตจังหวัดบันทึกขอมูลการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรพัยสินผานระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (INFO) 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที ่29 ก.พ. 2551 เรื่อง การจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที ่
 9 ม.ค. 2555 เรือ่ง ซักซอมการสงเสริมสนบัสนุนการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที ่
 19 ก.พ. 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 212 ลําดับที ่2 
 (กองคลงั) 

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท 

      

  (1)คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ 
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกต ิ(กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิง่ของและคาแรงงาน ใหจายคา
ใชสอย) 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
 ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 ส.ค. 2556 เรือ่ง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(2)คาซอมบํารงุรักษายานพาหนะ  
2.1)ซอมปกต ิ 
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษายานพาหนะ การซอมปกติที่วัสดุ
อะไหลมีอายุการใชงานปกตริหวาง 4-6 ป หรือระยะทางใชงานระหวาง 
 60,000 - 120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน  
2.2)ซอมกลาง  
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษายานพาหนะ การซอมกลางทีม่ี
อายุ การใชงานครบ 6 ป หรอืระยะทางใชงานครบ 120,000 กิโลเมตร 
 แลวแตระยะใดถึงกอน  
-เปนไปตามหนังสือจงัหวัดเชียงราย ที ่ชร 0023.4/ว 5391 ลงวันที ่
 26 ก.พ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย 
 วัสดุ และคาสาธารณูปโภค(กองคลงั) 
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คาวัสดุ รวม 540,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน คาจัดซื้อสิ่งของตางๆ ที่ใชในกองคลัง 
 เทศบาลตําบลยางฮอม เชน กระดาษ ปากกา กระดาษไข กระดาษ
คารบอน กระดาษถายเอกสาร ผงหมึกถายเอกสาร แผนปายจราจร  
สมุดทะเบียน และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ(กองคลัง) 

      

   
วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุเชน หลอดไฟฟา สวิตชไฟฟา
สายไฟฟา ปลัก๊ไฟฟาแบตเตอรี ่สายอากาศ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ (กองคลัง) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน นํ้ามันจารบ ีน้ํามันเครือ่งสําหรับรถยนต น้ํามันเครื่องสําหรับ
รถจักรยานยนต รวมถึงน้ํามันที่ใชกับเครื่องมืออื่นๆ ที่ใชในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล ฯลฯ (รถยนตทุกคัน) 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ (กองคลัง) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน เมาส แผนหรือจานบันทกึ
ขอมูล, หัวพิมพหรือแถบพมิพสําหรับคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพเลเซอร, เมมโมรีชิป, เครื่องอานและบันทึกขอมูล โปรแกรม
คอมพิวเตอรตางๆ ที่จําเปนใชสําหรับงาน ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ (กองคลัง) 
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คาสาธารณูปโภค รวม 1,863,400 บาท 

   
คาไฟฟา จํานวน 1,650,000 บาท 

      

  (1)คาไฟฟา สําหรับสํานักงานเทศบาล ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก ลานกีฬา
อเนกประสงค ไฟสระน้ําภูหลงถัง ไฟปายทางขึ้นบานพญาพภิักด์ิ 
 กลอง CCTV  จําปูดิน ไฟฟาสาธารณะ และศูนยพฒันาคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมอาชีพผูสงูอายุตําบลยางฮอม ตั้งไว 400,000 บาท 
-เพื่อจายเปนคาไฟฟา สําหรับสํานักงานเทศบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ลานกีฬาอเนกประสงค ไฟสระน้ําภูหลงถัง ไฟปายทางขึ้นบานพญาพิภักดิ์ 
กลอง CCTV ไฟฟาสาธารณะ และศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสรมิ
อาชีพผูสงูอายุตําบลยางฮอม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รกัษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ (45) การเบิกเงินซึง่มลีกัษณะเปน
คาใชจายประจําและมกีารเรียกเกบ็เปนงวดๆ หรือ คาใชจายอื่นๆ ตาม
ประเภทที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กําหนดใหถอืวาคาใชจาย
นั้นเกิดขึ้น เมือ่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรบัแจงใหชําระหนี้ และใหนํา 
มาเบิกจายจากกงบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับแจงใหชําระหนี้ได  
(2)คาไฟฟา สําหรับสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานน้ําแพร, สถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟาสันตับตอง  ตั้งไว 650,000 บาท  
-เพื่อจายเปนคาไฟฟา สําหรับสถานีสบูน้ําดวยไฟฟาบานน้ําแพร, สถานี
สูบน้ําดวยไฟฟาสันตบัตอง ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รกัษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ (45) การเบิกเงินซึง่มลีกัษณะเปน
คาใชจายประจําและมกีารเรียกเกบ็เปนงวดๆ หรือ คาใชจายอื่นๆ ตาม
ประเภทที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กําหนดใหถอืวาคาใชจาย
นั้นเกิดขึ้น เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรบัแจงใหชําระหนี ้และให
นํามาเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับแจงใหชําระหนี้ได  
(3)คาไฟฟา สําหรับสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานทุงศรีเกิด 
 หมูที ่3 ตั้งไว 600,000 บาท  
-เพื่อจายเปนคาไฟฟา สําหรับสถานีสบูน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา
บานทุงศรเีกิด หมูที ่3 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก 
 ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 ส.ค. 2556 เรือ่ง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง) 
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชในสํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม  
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ตําบลยางฮอม จํานวน 9 ศูนย และศูนยการศึกษา
และเรียนรูตําบลยางฮอม                                 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก 
 ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 ส.ค. 2556 เรือ่ง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง) 

      

   
คาบริการโทรศัพท จํานวน 35,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพททางไกลภายในประเทศ, คาโทรศัพท
ทางไกลระหวางประเทศ, คาโทรศัพทเคลื่อนที ่ฯลฯ และใหหมายความ
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดข้ึน
เกี่ยวกับการใชบรกิาร เชน คาเชาเครื่อง, คาเชาเลขหมายโทรศัพท,  
คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ที่ใชในราชการของสํานักงานเทศบาลตําบล 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก 
 ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 ส.ค. 2556 เรือ่ง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง) 

      

   
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซือ้ดวงตรา
ไปรษณียากร 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 ส.ค. 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง) 

      

   
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 128,400 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาโทรภาพหรือ
โทรสาร คาเทเลก็ซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต และคาสื่อสาร
อื่นๆ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และ
คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกบัการใชบริการ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก 
 ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 ส.ค. 2556 เรือ่ง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง) 
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งบลงทุน รวม 75,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 75,000 บาท 

   
ครุภัณฑสํานักงาน       

    
เกาอี้พนักพิงต่ํา จํานวน 5,400 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพงิต่ํา  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.เกาอี้พนักพิงต่ํา ขนาดไมนอยกวา 55(W)*60(D)*85(H)cm. 
2.โครงสรางทําจากเหล็กหรอืไมวีเนียรดัดข้ึนรูป 
3.ที่นั่งและพนักพงิ ทําจาก ฟองน้ํา P.U. ฉีดข้ึนรูป 
4.สามารถปรบัระดบัสงู - ต่ํา ไดดวยระบบโชคไฮโดรลิค 
5.ขาเกาอี้ทําจากเหลก็ชุปโครเมี่ยม 
จํานวน 3 ตัวๆ ละ 1,800 บาท รวมเปนเงิน 5,400 บาท  
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม 2561 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่265 ลําดับที ่
 28 (กองคลัง) 

      

    
ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 27,500 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหลก็ แบบ 2 บานโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.มีมือจบัชนิดบิด 
2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
จํานวน 5 หลงัๆ ละ 5,500 บาท รวมเปนเงิน 27,500 บาท 
-จัดซื้อตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2561 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 264 ลําดับที ่
 25  (กองคลงั) 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

    
เครือ่งคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 17,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน *  
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1GHz หรอืดีกวา 
 จํานวน 1 หนวย 
2.มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ ดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
3.มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solib State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
4.มี DVD - RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
5.มีชองเชื่อมตอระบบเครืขาย (Network Interface) 
 แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
6.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
7.มีแปนพิมพและเมาส 
8.มีจอภาพแบบขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
17,000 บาท รวมเปนเงิน 17,000 บาท  
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 266 ลําดับที ่
 32 (กองคลัง) 

      

    
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี จํานวน 2,600 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพมิพชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
 (18 หนา/นาที)  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
1.มีความละเอียดในการพมิไมนอยกวา 600X600 dpi 
-มีความเร็วในการพมิพสําหรบักระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm) 
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Customจํานวน 1
เครื่องๆ ละ 2,600 บาท รวมเปนเงิน 2,600 บาท  
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 266 ลําดับที ่
 30 (กองคลัง) 
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เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
(1)มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
(2)สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท ี
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท รวมเปนเงิน 2,500 บาท 
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรฉบับเดือนมีนาคม 2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 266 ลําดับที ่
 31 (กองคลัง) 

      

   
คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ       

    
รายจายเพื่อซอมแซมบํารงุรกัษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ รายจายเพือ่ซอมแซม
บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่
 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง) 
 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 445,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 349,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 10,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาปวยการชดเชยการงานหรอืเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัตหินาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.2560 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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คาใชสอย รวม 290,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
การชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลยางฮอม (ดานสาธารณภัย) จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการการชวยเหลือประชาชนของ
เทศบาลตําบลยางฮอม (ดานสาธารณภัย) เชน การปองกันและแกไข
ปญหาอุทกภัย แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย ไฟปา และ 
หมอกควัน ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2560  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 และหนังสือสัง่
การทีเ่กี่ยวของ  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที ่144 ลําดับที ่
8 (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการปองกันและลดอบุัติเหตุการจราจรทางถนนชวงเทศกาลปใหม จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนนชวงเทศกาลปใหม เชน ปายประชาสัมพนัธ  
ปายโครงการ นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลงั วาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที ่5 พ.ย. 2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่143 ลําดับที ่
 2 (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการปองกันและลดอบุัติเหตุการจราจรทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต เชน ปายประชาสมัพันธ  
ปายโครงการ นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลงั วาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0810.4/ว 1356 ลงวันที ่29 มีนาคม 2562 เรื่อง การดําเนินการ
ปองกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ.2562  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 143 ลําดับที ่3 
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โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันไฟปาและหมอกควัน จํานวน 70,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันไฟปาและหมอกควัน เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาปายโครงการ วัสดุ คาอุปกรณที่ใชในการปองกันและดับไฟ
ปา เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่143 ลําดับที ่
 4 (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการเฝาระวงัเพือ่ปองกันและชวยเหลอืผูประสบภัยในพืน้ที่ตําบลยางฮอม จํานวน 150,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเฝาระวังเพื่อปองกันและ
ชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่ตําบลยางฮอม เชน คาจัดชื้ออุปกรณ 
 กระสอบฟางเปลา ฯลฯ เพื่อปองกันและยับยั้งเหตอุุทกภัย ภัยแลง ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลงั วาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนา 147 ลําดับที ่
 15 (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการอบรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหประชาชนในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใหประชาชนในพื้นที่ตําบลยางฮอม เชน คาวิทยากร 
คาอาหาร คาอาหารวาง คาปายโครงการ วัสด ุคาอุปกรณทีใ่ชในการ
อบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลงั วาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่145 ลําดับที ่11 
 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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คาวัสดุ รวม 49,000 บาท 

   
วัสดุเครื่องดับเพลงิ จํานวน 49,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ 
-สายสงน้ํา (ผาใบ) สายสงน้ํา (ผาใบ) ขนาด 1.5 นิ้ว ความยาว 
 30 เมตร จํานวน 4 เสน ๆ ละ 8,000 บาท เปนเงิน 32,000 บาท  
-ทอดูดตัวหนอน พรอมขอตอ หัว-ทาย ,หัวกระโหลค,ตระกรากรองผง 
 ขนาด 3 นิ้ว ยาว 10 เมตร ชุดละ 17,000 บาทตั้งไว  49,000 บาท ฯลฯ  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล) 
 

      

  
งบลงทุน รวม 96,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 96,000 บาท 

   
ครุภัณฑการเกษตร       

    
เครื่องเปาลม จํานวน 96,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเปาลม โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.เปนเครื่องยนต 4 จังหวะ 
2.ขนาดถังน้ํามันไมนอยกวา 1.6 L 
3.น้ําหนักประมาณ 9.00 - 11.00 kg 
จํานวน 4 ตัวๆ ละ 24,000 บาท รวมเปนเงิน 96,000 บาท  
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ธันวาคม 2561 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที ่261 ลําดับที ่1 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,504,860 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,835,660 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 5,835,660 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,815,700 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินคาปรับปรงุอัตราเงินเดือน ใหแก พนักงาน
เทศบาล และพนักงานครเูทศบาล ตั้งไว 3,818,460 บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
(1)จายเปนเดอืนและเงินคาปรับปรงุอัตราเงินเดือน ใหแก พนักงาน
เทศบาล จํานวน 4 ราย ต้ังไว 1,397,340 บาท  
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานสวนทองถิ่น 
 เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบบัที ่9) 
 ลงวันที ่20 พ.ย. 2558 (กองการศึกษา) 
(2)จายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรงุอัตราเงินเดอืน ใหแก พนักงานครู
เทศบาล จํานวน 8 ราย ต้ังไว 2,418,360 บาท  
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามหนังสือจงัหวัดเชียงราย ดวนที่สุด ที่ ชร 0023.4/
ว 16604 ลงวันที ่12 ก.ค. 2561 เรือ่ง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงินอุดหนุน
ทั่วไปเงินอุดหนุนสําหรบัการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.9/
ว  25 ลงวันที ่16 ก.ค. 2558 เรือ่ง การปรบัอัตราเงินเดือนสําหรับ
ขาราชการหรือพนักงานคร ูและบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กองการศึกษา) 

      

   
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท 

      

  (1)เพื่อจายเปนเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว ใหแก พนักงานเทศบาล 
 จํานวน 1 ราย ตั้งไว 24,000 บาท 
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัดเชียงราย 
 เรื่องกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
 ลงวันที ่10 ส.ค. 2558 (กองการศึกษา) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

      

  (1)เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง สําหรบัผูอํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)  อัตราเดือนละ 3,500 บาท 
 จํานวน 12 เดือน ต้ังไว 42,000 บาท  
(2)เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง สําหรบัหัวหนาฝายสงเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(นักบรหิารงานการศึกษา ระดับตน) 
 อัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 18,000 บาท  
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 652 ลงวันที ่28 มี.ค. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และก.ท. 
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที ่7) และประกาศ ก.อบต. 
 เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดอืนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที ่6) (กองการศกึษา) 

      

   
เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินคาวิทยฐานะครูชํานาญการ สําหรบัพนักงานครู
เทศบาล อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 3 ราย ตั้งไว 
 126,000 บาท  
-เปนไปตามหนังสือจงัหวัดเชียงราย ดวนที่สุด ที่ ชร 0023.4/
ว 16604 ลงวันที ่12 ก.ค. 2561 เรือ่ง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศกึษาภาคบังคับ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (กองการศึกษา) 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,569,960 บาท 

      

  (1)เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน สําหรับพนักงานจางทั่วไปจาํนวน 2 ราย 
 ต้ังไว 216,000 บาท 
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/
ว 36 ลงวันที ่26 มี.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  
(2)เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน สําหรับพนักงานจางตามภารกิจ 
ตําแหนง ผูดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน 9 ราย  ตั้งไว 1,353,960 บาท 
(โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 1,015,200 บาท และตั้งจาย
จากเงินรายไดของเทศบาลตําบลยางฮอม จํานวน 338,760 บาท) 
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/
ว 36 ลงวันที ่26 มี.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
-เปนไปตามหนังสือจงัหวัดเชียงราย ดวนที่สุด ที่ ชร 0023.4/ว 16604 
ลงวันที ่12 ก.ค. 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนนุทั่วไป  
เงินอุดหนุนสําหรบัการจัดการศึกษาภาคบังคับ (กองการศึกษา) 

      

   
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 240,000 บาท 

      

  (1)เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 ราย ต้ังไว 24,000 บาท 
 -เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 ส.ค.2558  
(2)เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน 9 ราย  ต้ังไว 216,000 บาท 
(โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ 
เกี่ยวกับการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรบั 
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 ส.ค. 2558 (กองการศึกษา) 
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งบดําเนินงาน รวม 613,200 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 164,400 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพเิศษอันมลีักษณะเปนเงินรางวลั
ประจําป ต้ังไว 30,000 บาท 
 -เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพเิศษ อันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําป แกพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลยางฮ
อม ตามผลการประเมิน และหลักเกณฑที่กําหนด 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมลีักษณะเปนเงินรางวลัประจําป แก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557 (กองการศึกษา) 

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในกรณทีี่
ปฏิบัติงานเรงดวนที่ไมสามารถทําใหเสร็จในเวลาราชการ
ได ใหแก พนักงานเทศบาล และพนกังานจาง  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลง
วันที่ 15 พ.ค. 2550 เรื่องการเบกิจายเงินตอบแทนการปฏิบตัินอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษา) 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท 

      
  -เพื่อจายเปนคาเชาบาน ใหแกพนักงานเทศบาล ที่มสีิทธิเบกิไดตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 ลงวันที ่6 มีนาคม 2562 (กองการศึกษา) 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 64,400 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบรหิาร พนักงาน
เทศบาล ที่มสีิทธิเบกิได  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกีย่วกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที ่9 ส.ค.
2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารงุการศึกษาและคาเลาเรียน (กอง
การศึกษา) 
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คาใชสอย รวม 195,500 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท 

      

  (1)คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล  
-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล
เชน คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการสงพนักงานเทศบาล พนักงาน
จางผูบรหิาร หรือสมาชิกเทศบาลหรือผูชวยปฏิบัติราชการของเทศบาล
ไปฝกอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
(2)คาจางโฆษณาและเผยแพร  
-เพื่อจายเปนคาจางโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง,
โทรทัศน, ประชาสมัพันธเคลื่อนที,่ โรงมหรสพ,หรือสิง่พิมพตางๆ และ
ลางฟลมอัดรูปภาพ ถายเอกสาร เขาเลมเอกสาร ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 ส.ค. 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(3)คาจางเหมาบรกิาร  
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เพื่อใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง แตมิใชเปนการ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรบัปรุงครุภัณฑ ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง เชนคาจางทําของ คาจางเหมาทํางานดานตางๆ คาจางเหมา
ทั่วไป ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่  มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที ่9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลกัเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองการศึกษา) 

      

   
รายจายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ จํานวน 5,500 บาท 

      

  (1)คารับรองในการตอนรับบุคคล หรือ คณะบุคคล  
-เพื่อจายเปนคารบัรองในการตอนรบับุคคล หรือคณะบุคคล เชน
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรบัรองรวมรวมทัง้คาบรกิาร คาใชจายอื่นที่จําเปน
จําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรบัรองในการตอนรบับุคคล ที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรอืทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรบับุคคล หรอืคณะบุคคล ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 ก.ค. 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคา
รับรอง หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กอง
การศึกษา) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและตางประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครเูทศบาล พนักงานจาง ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559(กองการศึกษา) 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท 

      

  (1)คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ 
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกต ิ(กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิง่ของและคาแรงงาน ใหจายคา
ใชสอย) 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 ส.ค. 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองการศกึษา) 

      

   
คาวัสดุ รวม 253,300 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท 

      

  (1)คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดสุํานักงาน คาจัดซื้อสิง่ของตางๆ ที่ใชในกอง
การศึกษา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลยางฮ
อม เชน กระดาษ ปากกา กระดาษไขกระดาษคารบอน กระดาษถาย
เอกสาร ผงหมึกถายเอกสาร แผนปายจราจร สมุดทะเบียน และวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
(2)คาน้ําด่ืม  
-เพื่อจายเปนคาน้ําด่ืม สําหรบัศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลยางฮอม 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ (กองการศึกษา) 

      

   
วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุเชน หลอดไฟฟา สวิตชไฟฟา
สายไฟฟา ปลัก๊ไฟฟาแบตเตอรี ่สายอากาศ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ                                               
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ (กองการศึกษา) 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวหรือจางทําสิง่ของที่มสีภาพ
สิ้นเปลืองโดยสภาพ เชน ถวย ชาม แกวน้ํา ชอน สอม ถวย
กาแฟ หมอ กระดาษชําระ ตะกรา ถุงพลาสติก ช้ันวางของ ที่
นอน หมอน มุงคาจัดซื้อน้ําสะอาด ชา-กาแฟ และวัสดุอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ สําหรบัใชในศูนยพัฒนาเด็กเลก็ ทั้ง 9 ศูนย ที่อยูในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลยางฮอมและผูมาติดตอราชการ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ (กองการศึกษา) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน เมาส แผนหรือจานบันทกึ
ขอมูล, หัวพิมพหรือแถบพมิพสําหรับคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพเลเซอร, เมมโมรีชิป, เครื่องอานและบันทึกขอมูลโปรแกรม
คอมพิวเตอรตางๆ ที่จําเปนใชสําหรับงาน ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ(กองการศึกษา) 

      

   
วัสดุสํารวจ จํานวน 3,300 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อบันไดอลูมเินียม ทรงเอ  
(1) ขนาดไมนอยกวา 10 ฟุต จํานวน 1 อัน ๆ ละ 3,300 บาท  
ตั้งไว 3,300 บาท รายละเอียดดังนี ้
- บันไดอลมูิเนียม ทรงเอ ทางขึ้นทางเดียว แบบหนา  
- ฐานบันไดมียางรองกันเลื่อน เพิ่มความปลอดภัยขณะใชงาน  
- ความหนา อลูมเินียม ไมนอยกวา 1.5 มม. 
- น้ําหนักเบา เคลือ่นยายสะดวก  
- ฯลฯ (กองการศึกษาฯ) 
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งบลงทุน รวม 56,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 56,000 บาท 

   
ครุภัณฑสํานักงาน       

    
โตะอเนกประสงค จํานวน 36,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะอเนกประสงค  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.ขนาด 60 x150 เซนติเมตร 
2.โตะหนาทําจากไมตีโครงบโุฟเมกาสีขาว ปดขอบดวย PVC 
3.ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน มอก.  
จํานวน 30 หลงั ๆ ละ 1,200 บาท รวมเปนเงิน 36,000 บาท 
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม 2561 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่275 ลําดับ
ที่ 54(กองการศึกษา) 

      

   
คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ       

    
รายจายเพื่อซอมแซมบํารงุรกัษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ รายจายเพือ่ซอมแซม
บํารงุรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจกัรกล ยานพาหนะ 
 เปนตน ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารงุปกติหรือคาซอมกลาง 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่
 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองการศกึษา) 

      

 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,395,654 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 3,302,254 บาท 

   
คาใชสอย รวม 1,884,020 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
คาติดต้ังเครื่องรับสัญญาณอินเทอเน็ตของ ศพด. 9 แหง จํานวน 19,800 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ เชน อินเตอรเน็ต ตัวขยาย
สัญญาณ (wifi) ฯลฯ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลยางฮอม จํานวน 9 แหง 
 แหงละ  2,200 บาท ตั้งไว 19,800 บาท 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา 
สิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ (กองการศึกษา) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการแขงขันทักษะวิชาการศูนยพฒันาเด็กเลก็ จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันทักษะวิชาการศูนย
พัฒนาเด็กเลก็ ประจําปงบประมาณ 2563 เชน คาไวนิล คาวัสดุอุปกรณ
ประกอบโครงการ คาจัดซื้อน้ําด่ืมน้ําแข็ง แกวพลาสติก ถุงเก็บขยะ  
คาจัดซื้อของรางวัล คาบํารุงสถานที ่ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 164 ลําดับที่ 28  
(กองการศึกษา) 

      

    
โครงการคาราวานเสริมสรางเดก็ จํานวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการคาราวานเสรมิสราง
เด็ก ประจําปงบประมาณ 2563 เชน คาไวนิล เครื่องเขียน คาวัสดุ 
อุปกรณ ประกอบโครงการฯสําหรบัเขาฐานการเรียนรู คาซื้อของ
รางวัล คาซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง แกวน้ําพลาสติก ถุงเกบ็ขยะ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ 
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนกักีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่158  
ลําดับที ่2 (กองการศึกษา) 

      

    
โครงการคิดสรางสรรคแตเยาววัย จํานวน 12,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการคิดสรางสรรคแตเยาววัย
ประจําปงบประมาณ 2563 เชน คาไวนิล เครื่องเขียน คาวัสดุ 
อุปกรณ ประกอบโครงการฯสําหรบัเขาฐานการเรียนรู คาซื้อของ
รางวัล คาซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง แกวน้ําพลาสติก ถุงเกบ็ขยะ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ 
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนกักีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่159  
ลําดับที ่4 (กองการศึกษา) 
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเดก็แหงชาติ 
 ประจําปงบประมาณ 2563 เชน คาปายไวนิล คาจัดซื้อของรางวัล 
 คาใชจายการแสดงบนเวทีในพิธีเปดโครงการ คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที ่และอปุกรณการแขงขัน เกม นันทนาการ คาซื้อน้ําดื่ม
น้ําแข็ง แกวน้ํา ถุงเก็บขยะ คาบํารุงสถานที ่ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ 
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนกักีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่158  
ลําดับที ่1(กองการศึกษา) 

      

    
โครงการนิทรรศการวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลยางฮอม จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการนิทรรศการวิชาการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลยางฮอม ประจําปงบประมาณ 2563 เชน คาไวนิล 
คาปายแสดงผลงานวิชาการ คาวัสดุอุปกรณตกแตงสถานที่ คาอาหารวาง
สําหรับแขกผูมีเกียรติ คาของรางวัลการแสดงพิธีเปดงาน  
คาบํารุงสถานที ่ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ 
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 159  
ลําดับที ่5(กองการศึกษา) 

      

    
โครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูทีส่ังกัดศูนยพฒันาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน 80,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8 คน ตั้งไว 192,000 บาท 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(กองการศึกษา) 
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โครงการสนบัสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพฒันาเดก็เลก็  
(คาจัดการเรียนการสอน/รายหัว) 

จํานวน 367,200 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาจดัการเรียน
การสอนของศูนยพฒันาเด็กเล็ก (คาจัดการเรียนการสอน/รายหัว) 
 เชน คาจัดการเรียนการสอน/รายหัว จํานวน 216 คน ราคาคนละ 
 1,700 บาท เปนเงินทัง้สิ้น 367,200 บาท 
-เปนไปตาม หนังสือดวนทีสุ่ด ที่มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิ.ย.
2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปน
คาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2551 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที ่161  
ลําดับที ่16(กองการศึกษา) 

      

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 196,620 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพฒันาเด็กเลก็(ศพด.) เชน คาหนังสือเรียน 
อุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพฒันาผูเรียน 
จํานวน 174 คน อัตราคนละ 1,130 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 196,620 บาท 
-เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที ่
16 มิ.ย. 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจดัสรรเปน
คาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2551  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที ่164  
ลําดับที ่29(กองการศึกษา) 

      

    
โครงการอบรมจัดทําแผนการจัดการเรียนรูระดับปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูระดบัปฐมวัย ประจําปงบประมาณ 2563 เชน คาไว
นิล คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน อาหารวางให
ผูเขารบัการอบรม คาเอกสารประกอบการอบรม คาวัสดุ อุปกรณ  
เครื่องเขียนประกอบการอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที ่159  
ลําดับที ่6(กองการศึกษา) 
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โครงการอบรมพฒันาศักยภาพครู/ผูดูแลเด็ก จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมพฒันาศักยภาพครู/
ผูดูแลเดก็ ประจําปงบประมาณ 2563 เชน คาไวนิล คาตอบแทน
วิทยากร คาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน อาหารวางใหผูเขารับการ
อบรม คาเอกสารประกอบการอบรม คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน
ประกอบการอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที ่161  
ลําดับที ่17(กองการศึกษา) 

      

    
โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 9 แหง 

จํานวน 1,058,400 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรบัเด็กในศูนยพฒันาเด็ก
เล็ก จํานวน 9 แหง เชน คาอาหารกลางวัน จํานวน 216 คน อัตราคนละ 
20 บาท จํานวน 245 วัน เปนเงินทัง้สิ้น 1,058,400 บาท 
-เปนไปตาม หนังสือดวนทีสุ่ด ที่มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 
16 มิ.ย. 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจดัสรรเปน
คาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2551 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่160  
ลําดับที ่13(กองการศึกษา) 

      

    
โครงการอุยสอนหลานสบืสานภูมปิญญาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอุยสอนหลานสบืสาน 
ภูมิปญญาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563 เชน คาไวนิล คาปาย
แสดงประวัติความเปนมาของฐานการเรียน คาตอบแทนวิทยากร   
คาวัสดุอุปกรณ คาจัดซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง แกวน้ําพลาสติก ถุงเก็บขยะ 
 คาอาหารวางสําหรบัแขกผูมเีกียรต ิคาบํารุงสถานที ่ฯลฯ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่169  
ลําดับที ่48(กองการศึกษา) 
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คาวัสดุ รวม 1,349,006 บาท 

   
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,349,006 บาท 

      

  (1)คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรบัเด็กในศูนยพฒันาเดก็เล็กดื่มเพื่อ
การพัฒนาการทางรางกาย จํานวน 9 ศูนย ตั้งไว 413,900 บาท 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสรมิ (นม) สําหรับเด็กในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กดื่มเพื่อการพฒันาการทางรางกาย จํานวน 9 ศูนย 
-เปนไปตามหนังสือดวนที่สุดที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่
 19 มิ.ย. 2561   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่161  
ลําดับที ่14 
(2)คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรบัเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปที ่6  
ตั้งไว 935,106 บาท 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6
ดื่มเพื่อพฒันาการทางรางกาย จํานวน 6 โรงเรียน 
-เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย.
2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่161  
ลําดับที ่15(กองการศึกษา) 

      

   
คาสาธารณูปโภค รวม 69,228 บาท 

   
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 69,228 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาใชจายเกี่ยวกับการใช
ระบบอินเทอรเน็ต และคาสือ่สารอื่นๆ และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบรกิารดังกลาว และคาใชจายทีเ่กิดข้ึนเกี่ยวกับการ
ใชบริการ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 ส.ค. 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศกึษา) 
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งบลงทุน รวม 141,400 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 141,400 บาท 

   
ครุภัณฑสํานักงาน       

    
ตูบานเลือ่นกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 14,400 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1.ตูเก็บเอกสารบานเลือนกระจกพรอมกญุแจ ขนาดไมนอยกวา 
118(W) *40(D)*87(H) ซม. 
2.แผนชั้นภายใน 2 ชั้น สามารถปรบัระดบั สูง-ต่ําได 
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
จํานวน 3 หลงั ๆ ละ 4,800 บาท รวมเปนเงิน 14,400 บาท 
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพญาพิภักดิ ์
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาแดง 
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ําแพร 
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2561 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่274  
ลําดับที ่50(กองการศึกษา) 

      

    
พัดลมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว จํานวน 23,400 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนงั ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1.ขนาดใบพัดไมนอยกวา 16 นิ้ว 
2.สามารถปรบัสาย และหยุดสายไดดวยเชือกดึง 2 เสน 
3.สามารถปรบัระดบัความแรงลมได 3 ระดับไดดวยเชือกดงึ 
4.ไดฉลากประหยัดไฟ เบอร 5, แรงดันไฟฟา 220 V.50 Hz 
5.ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน มอก.  
จํานวน 18 ตัวๆ ละ 1,300 บาท รวมเปนเงิน 23,400 บาท 
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม 2561 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่273 ลําดับ
ที่ 49(กองการศึกษา) 
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ครุภัณฑการศึกษา       

    
ตูเก็บถุงนอน 3 ชั้น 18 ชอง จํานวน 4,500 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บถุงนอน 3 ชั้น 18 ชอง  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.แบงเปน 3 ชั้น จํานวน 18 ชอง 
2.กวาง 40 เซนตเิมตร ยาว 2.40 เมตร สูง 90 เซมติเมตร 
3.ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน มอก.  
จํานวน 1 หลงั ๆ ละ 4,500 บาท รวมเปนเงิน 4,500 บาท 
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงศรีเกิด 
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม 2561 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่275  
ลําดับที ่52(กองการศึกษา) 

      

    
โตะกิจกรรมอนบุาลโฟเมกา พรอมเกาอี้ 6 ตัว จํานวน 35,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาจัดซื้อโตะกจิกรรมอนบุาลโฟเมกา  
พรอมเกาอี ้6 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1.โตะกิจกรรมอนบุาล ขนาด 60x120x55 ซม. 
2.แผนหนาโตะบุดวยโฟเมกาสีขาว ปดขอบดวย PVC สีดํา 
3.โครงขาเหลก็พนส ี
4.เกาอี้กจิกรรมอนุบาล ขนาด 25X28x54 ซม. 
จํานวน 10 ชุดๆ ละ 3,500 บาท รวมเปนเงิน 35,000 บาท 
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชมภู จํานวน 2 ชุด 
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาแดง จํานวน 2 ชุด 
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาบง จํานวน 2 ชุด 
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ําแพร จํานวน 2 ชุด 
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยสัก จํานวน 2 ชุด 
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม 2561 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที ่274 
 ลําดับที ่51(กองการศึกษา) 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

    
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานกังาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว) 

จํานวน 34,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
 มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา 
 จํานวน 1 หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 
120 GB จํานวน 1 หนวย 
- ม ีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  
หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดกีวา ไมนอยกวา 
 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 17,000 บาท 
 เปนเงิน 34,000 บาท 
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที ่276  
ลําดับที ่58(กองการศึกษา) 
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถงัหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 30,100 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตัง้
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
 จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรบักระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรบักระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 
 10 หนาตอนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom จํานวน 7 เครื่อง 
เครื่องละ 4,300 บาท เปนเงิน 30,100 บาท 
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที ่276  
ลําดับที5่5(กองการศึกษา) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 1,952,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,952,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตําบลยางฮอม 

จํานวน 1,952,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ใหแก โรงเรียนในพื้นที่
ตําบลยางฮอม ในการดําเนินโครงการอาหารกลางวันสําหรบัเด็กอนบุาล-
ประถมศึกษาป 6 (จํานวน 200 วัน) จํานวน 6 แหง ดังนี ้
-โรงเรียนบานหวยสัก 
-โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 
-โรงเรียนบานพญาพิภักดิ ์
-โรงเรียนบานชมภ ู   
-โรงเรียนบานปาแดงหวยหลวง 
-โรงเรียนบานทุงน้ําแพรปาบง 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2561 
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่167  
ลําดับที ่35(กองการศึกษา) 
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งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวม 18,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 18,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 18,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นสําหรบัเด็กและเยาวชน จํานวน 18,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอาชีพระยะสั้นสําหรบั
เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ประจําปงบประมาณ 2563 เชน  
คาไวนิล คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน  
อาหารวางใหผูเขารับการอบรม คาเอกสารประกอบการอบรมเครื่องเขียน 
คาวัสดุ อุปกรณ ประกอบการอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่160  
ลําดับที ่11(กองการศึกษา) 

      

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,561,960 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,453,560 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,453,560 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,339,560 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินคาปรับปรงุอัตราเงินเดือน ใหแก  
พนักงานเทศบาล จํานวน 4 ราย  ตั้งไว 1,339,560 บาท  
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานสวนทองถิ่น 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ (ฉบับที ่9) 
ลงวันที ่20 พ.ย. 2558 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาตอบแทน สําหรับตําแหนงทีม่ีเหตุพิเศษของผูปฏิบัตงิาน
ดานการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ อัตราเดือนละ 
1,000 บาท จํานวน 12 เดือน ต้ังไว 12,000 บาท 
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง กําหนด 
หลักเกณฑเกี่ยวกับการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนกังานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 10 ส.ค.
2558 (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 102,000 บาท 

      

  (1)เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง สําหรบัผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และสิง่แวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน) 
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ต้ังไว 42,000 บาท  
(2)เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง สําหรบัหัวหนาฝายบรหิารงาน
สาธารณสุข (นักบรหิารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดบัตน)  อัตรา
เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน ต้ังไว 18,000 บาท  
(3)เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง สําหรบัพยาบาลวิชาชีพ ระดับ
ชํานาญการ อัตราเดอืนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน  
ตั้งไว 42,000 บาท 
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 652 ลงวันที ่28 มี.ค. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และก.ท. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดอืนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที ่7) และประกาศ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที ่6) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 1,547,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 300,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 194,000 บาท 

      

  (1)คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาลตําบลยางฮอม 
 ต้ังไว 164,000 บาท 
 -เปนไปตามแผนงานสาธารณสุข งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 
(คาตอบแทนอาสาสมัครนักบรบิาล จํานวน 2 ราย รายละ 6,000 บาท
ตอเดือน และคาตอบแทนพนักงานกองสาธารณสุขที่ปฎิบัตงิานอันเปน
ประโยชนแกเทศบาลตําบลยางฮอม ฯลฯ) 
(2)เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพเิศษอันมลีักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป ต้ังไว 30,000 บาท 
-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมลีักษณะเปน
เงินรางวลัประจําป แกพนักงานเทศบาลตําบลยางฮอม ตามผลการประเมิน 
และหลักเกณฑทีก่ําหนด 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมลีักษณะเปนเงินรางวลัประจําป แก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2557 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในกรณทีี่
ปฏิบัติงานเรงดวนที่ไมสามารถทําใหเสร็จในเวลาราชการได ใหแก 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที ่
15 พ.ค.2550 เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาเชาบาน ใหแกพนักงานเทศบาล ที่มสีิทธิเบกิไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 ลงวันที ่6 มีนาคม 2562  
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

      

   
คาใชสอย รวม 1,097,000 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 922,000 บาท 

      

  (1)คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล  
-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของ
เทศบาล เชน คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน ในการสงพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง ผูบรหิาร หรือสมาชิกเทศบาลหรือผูชวยปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลไปฝกอบรม ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
(2)คาจางโฆษณาและเผยแพร  
-เพื่อจายเปนคาจางโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง
, โทรทัศน, ประชาสมัพันธเคลือ่นที,่ โรงมหรสพ หรือสิ่งพมิพตาง ๆ  
และอัดรปูภาพ ถายเอกสาร เขาเลมเอกสาร ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 ส.ค. 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(3)คาจางเหมาบรกิาร  
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด 
ซึ่งอยูในความรบัผิดชอบของผูรบัจางแตมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง 
ตอเติม หรือปรับปรงุครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง เชน คาจางทําของ 
คาจางเหมาทํางานดานตางๆ คาจางเหมาทั่วไป ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่  มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที ่9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลกัเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 
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รายจายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท 

      

  (1)คารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล  
-เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคล หรอืคณะบุคคล 
เชน คาอาหาร คาเครื่องดืม่ คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรบัรองรวมทั้งคาบริการ คาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายที่เกี่ยวกับการรบัรองในการตอนรบับุคคล ที่ไป นิเทศงาน ตรวจงาน 
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรบั
บุคคล หรอืคณะบุคคล ฯลฯ 
(2)คารับรอง (รายจายในการรบัรองหรือเลี้ยงรบัรองของ อปท.)  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที ่
 28 ก.ค. 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงนิคารับรอง 
หรือคาเลี้ยงรบัรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

      

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรบัเปนคาเบี้ยเลี้ยง 
 คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและตางประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

      

    
โครงการจัดอบรมเขาคายเยาวชนรักปาและสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดอบรมเขาคายเยาวชน
รักษาปาและสิง่แวดลอม เชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่มท 0891.4/164 ลงวันที ่26 ม.ค.2558 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 208 ลําดับที ่3 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 
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โครงการรณรงครกัษาความสะอาดแหลงน้ํา/ลําหวย จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงครักษาความสะอาด
แหลงน้ํา/ลําหวย เชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ 
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามพ.ร.บ.รกัษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0891.1/ว
407 ลงวันที ่26 ก.พ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 208 ลําดับที ่2 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

      

    
โครงการสงเสรมิการจัดการสิง่แวดลอมในชุมชนตําบลยางฮอม จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการจัดการ
สิ่งแวดลอมในชุมชนตําบลยางฮอม เชน คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่มท 0891.4/164 ลงวันที ่26 ม.ค. 2558 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 208 ลําดับที ่1 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท 

      

  (1)คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ  
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกต ิ(กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิง่ของและคาแรงงาน ใหจายคา
ใชสอย) 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
 ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 ส.ค. 2556 เรือ่ง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(2)คาซอมบํารงุรักษายานพาหนะ  
2.1)ซอมปกต ิ 
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษายานพาหนะ การซอมปกติ ที่วัสดุ
อะไหลมีอายุการใชงานปกตริะหวาง 4-6 ป หรือระยะทางใชงาน
ระหวาง 60,000–120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน  
2.2)ซอมกลาง  
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษายานพาหนะ การซอมกลาง ที่มีอายุ
การใชงานครบ 6 ป หรือระยะทางใชงาน
ครบ 120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523  ลงวันที ่20 มิถุนายน 2559 
-เปนไปตามหนังสือ ชร 0023.4/17848 ลง
วันที่ 15 ก.ค. 2559 เรื่อง หลกัเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 ส.ค. 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

      

   
คาวัสดุ รวม 150,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดสุํานักงาน คาจัดซื้อสิง่ของตางๆ ที่ใชในกอง
สาธารณสุขและสิง่แวดลอม เทศบาลตําบลยางฮอม เชน กระดาษ ปากกา 
กระดาษไข การดาษคารบอน กระดาษถายเอกสาร ผงหมึกถายเอกสาร 
และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 
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วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุเชน หลอดไฟฟา สวิตชไฟฟา
สายไฟฟา ปลัก๊ไฟฟาแบตเตอรี ่สายอากาศ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 40,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร, พูกัน, สี, แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ  
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดปฏิบัติงานของ
เจาหนาที ่FR ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน เมาส แผนหรือ จานบันทึก
ขอมูล,หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร, ตลับผง-หมึกสําหรับ
เครื่องพิมพเลเซอร, เมมโมรีชิป, เครื่องอานและบันทึกขอมูล โปรแกรม
คอมพิวเตอรตางๆ ที่จําเปนใชสําหรับงาน ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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งบลงทุน รวม 136,400 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 136,400 บาท 

   
ครุภัณฑสํานักงาน       

    
เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสวน แบบตัง้พื้นหรือแบบแขวน ขนาดไมต่ํากวา 
18,000 บีทีย ู

จํานวน 28,600 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทีย ูโดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1.ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทีย ู 
2.ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3.เครื่องปรับอากาศทีม่ีความสามารถในการทําความเย็นขนาด 
ไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และสลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 
4.ตองเปนเครือ่งปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความ
เย็นและระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
5.มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6.การจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนอืจาก
การพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศทีม่ีคาประสทิธิภาพพลังงานตามฤดกูาล(SEER) 
 สูงกวา 
7.การติดตั้งเครื่องปรบัอากาศ 
  (1)แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว ทอทองแดง
ไปกลบัหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 28,600 บาท รวม จัดซื้อตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม 2561  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่281  
ลําดับที ่68 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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ตูบานเลือ่นกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4,800 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1.ตูเก็บเอกสารบานเลือนกระจกพรอมกญุแจ ขนาด 
ไมนอยกวา 118(W) *40(D)*87(H) ซม. 
2.แผนชั้นภายใน 2 ชั้น สามารถปรบัระดบั สูง-ต่ําได 
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
จํานวน 1 ตู ๆ ละ 4,800 บาท รวมเปนเงิน 4,800 บาท 
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม 2561 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่279  
ลําดับที ่63(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
พัดลมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว จํานวน 1,300 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนงั ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1.ขนาดใบพัดไมนอยกวา 16 นิ้ว 
2.สามารถปรบัสาย และหยุดสายไดดวยเชือกดึง 2 เสน 
3.สามารถปรบัระดบัความแรงลมได 3 ระดับไดดวยเชือกดงึ 
4.ไดฉลากประหยัดไฟ เบอร 5, แรงดันไฟฟา 220 V.50 Hz 
5.ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน มอก.  
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,300 บาท รวมเปนเงิน 1,300 บาท 
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
 ธันวาคม 2561 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่280  
ลําดับที ่67(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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ลอกเกอร 9 ประตู มีหสูําหรับรอยสายยูพรอมกญุแจลอก จํานวน 9,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อลอกเกอร 9 ประต ูมีหสูําหรับรอยสายยูพรอม
กุญแจลอก ขนาด 91.4 X 45.7 X 183 ซม.
จํานวน 1 หลงั ๆ ละ 9,000 บาท  
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม 2561 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่281  
ลําดับที ่69 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย       

    
เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล จํานวน 7,200 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
1.หนาจอจะแสดง Time and date คือ คาแสดงวัน และเวลา  
2.SYS  คือ คาความดันขณะหัวใจบีบตัว  
3. DIA คือ คาความดันขณะหัวใจคลายตัว   
4.PULSE RATE คือ อัตราการเตนของชีพขจร   
5.Heartbeat  คือสัญลักษณหัวใจเตนปกติ   
6.IHB Prompt คือ สัญลกัษณแจงเตอืนการเตนของหัวใจผดิปกต ิ
7.Blood Pressre Level Display  เปนแทบแจงใหทราบระดับ 
ความดัน หากSYS สูงกวา 140 มม. ปรอท หรือ DIA สูงกวา 90 มม.
ปรอท หมายถึงความดันสงู  ควรปรึกษาแพทย   
8. Cuff Wrapping Detection  คือ สัญลักษณการแจงรัดผาพับแขน 
9.Body Movement  Detectio คือสัญลักษณแจงเตอืนการเคลือ่นไหว
ขณะวัด   
10.Record Number คือลําดับที่ของขอมูลที่บันทกึ  
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 1,800 บาท รวมเปนเงิน 7,200 บาท   
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม 2561 จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่277 
ลําดับที ่59(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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ครุภัณฑงานบานงานครัว       

    
เครื่องทําน้ําอุนและน้ําเย็น แบบตอทอขนาด 2 กอก จํานวน 26,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําอุนและน้ําเย็น แบบตอทอ
ขนาด 2 กอกโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.มีหัวกอกจายน้ํา โดยเปน นํ้ารอน 1 หัว น้ําเย็น 1 หัว 
2.เปนเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็นแบบตั้งพื้น ระบบตอทอประปา 
3.มีระบบกรองน้ําในตัวเครื่อง 
4.ความจุถังเกบ็น้ําเย็น ไมนอยกวา 4 ลิตร 
5.ความจุถังเกบ็น้ํารอน ไมนอยกวา 2 ลิตร 
6.ตัวเครื่องทัง้ภายนอกและภายในทําดวยวัสดุหรือโลหะไมเปนสนิม 
7.ถังบรรจุน้ําภายในทําดวยสแตนเลส เกรด 304 ไรสารตะกัว่ 
8.มีอุปกรณควบคุมการเปด-ปดน้ํา 
9.มีระบบตัดฟอัตโนมัต ิ
10.ใชไฟฟา AC 220 โวลต 50 เฮิรตช 
11.ราคาไมรวมคาติดตั้ง 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท จัดซื้อตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม 2561  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่278 
ลําดับที ่60 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

    
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 17,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  
* (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)  
มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1GHz หรอืดีกวา 
จํานวน 1 หนวย 
2.มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ ดีกวา มีขนาด 
ไมนอยกวา 4 GB 
3.มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ 
ไมนอยกวา 1 TB หรอื ชนิด Solib State Drive ขนาดความจ ุ
ไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
4.มี DVD - RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
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5.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
6.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 
 3 ชอง 
7.มีแปนพิมพและเมาส 
8.มีจอภาพแบบขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท รวมเปนเงิน 17,000 บาท  
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 282  
ลําดับที ่72 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

    
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดชื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
(1)มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
(2)สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท ี
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท รวมเปนเงิน 2,500 บาท 
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่282  
ลําดับที ่71(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ       

    
รายจายเพื่อซอมแซมบํารงุรกัษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ จํานวน 40,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ รายจายเพือ่ซอมแซม
บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ รถกูชีพ เปนตน ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงปกตหิรือคาซอมกลาง 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่
 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 425,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 425,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    

อุดหนุนโครงการผาตัดทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวทีเ่ปนพาหะของ
โรคพิษสุนัขบา สุนัขและแมวไมมเีจาของในพื้นทีจ่ังหวัดเชียงราย ประจําป
งบประมาณ 2563-2563 แกสํานักงานปศุสัตวจงัหวัดเชียงราย 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการผาตัดทําหมันเพือ่ลดจํานวนสุนัขและ
แมวที่เปนพาหะของโรคพิษสุนัขบา สุนัขและแมวไมมีเจาของในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย ประจําปงบประมาณ 2563 แกสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
เชียงราย 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที ่173  
ลําดับที ่17(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 10 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี เชน คาทําปาย 
คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรมฯ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที ่198   
ลําดับที ่112 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 12 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ 
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเชน คาทําปายคาสมมนา 
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ   
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่199  
ลําดับที ่118 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 13 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเชน คาทําปาย 
คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรมฯ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่199   
ลําดับที ่121 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 15 

จํานวน 7,000 บาท 

      

   - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเชน คาทําปาย 
คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่200  
ลําดับที ่127 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 17 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเชน คาทําปาย 
คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรมฯ  ฯลฯ 
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่202  
ลําดับที ่133 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 8 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี เชน คาทําปาย 
คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่197   
ลําดับที ่106 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 9 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี เชน คาทําปาย 
คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรมฯ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที ่197   
ลําดับที ่109(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลกู สภากาชาดไทย  
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 16 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยลดการติดเอดสจากแม
สูสูก สภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล ี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่ 201  
ลําดับที ่129 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลกู สภากาชาดไทย  
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 18 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยลดการติดเอดสจากแม
สูสูกสภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล ี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่202  
ลําดับที ่135 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลกู สภากาชาดไทย  
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 2 

จํานวน 7,000 บาท 

      

   - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยลดการตดิเอดสจาก
แมสูสกูสภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล ี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที ่191  
ลําดับที ่87  (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลกู สภากาชาดไทย  
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 20 

จํานวน 7,000 บาท 

      

   - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยลดการตดิเอดสจาก
แมสูสกูสภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล ี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่ 204  
ลําดับที ่141 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลกู สภากาชาดไทย  
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 21 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการชวยลดการตดิเอดสจาก
แมสูสกูสภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล ี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่205  
ลําดับที ่144 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

      

    
อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลกู สภากาชาดไทย  
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 5 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยลดการติดเอดสจากแม
สูสูกสภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล ี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ  เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่194  
ลําดับที ่ 96 (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลกู สภากาชาดไทย  
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 6 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยลดการติดเอดสจากแม
สูสูกสภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล ี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ  เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที ่195  
ลําดับที ่99(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลกู สภากาชาดไทย  
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 7 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยลดการติดเอดสจากแม
สูสูกสภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล ี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ  เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่ 196  
ลําดับที ่ 102 (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการปรบัปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเดก็ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี หมูที่ 1 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรงุภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเดก็ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่190  
ลําดับที ่84 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการปรบัปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเดก็ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี หมูที่ 11 

จํานวน 7,000 บาท 

      

   - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเดก็ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง  
คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที ่198  
ลําดับที ่114 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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อุดหนุนโครงการปรบัปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเดก็ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี หมูที่ 14 

จํานวน 7,000 บาท 

      

    - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรบัปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเดก็ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง  
คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่200 
ลําดับที ่ 123 (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการปรบัปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเดก็ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี หมูที่ 19 

จํานวน 7,000 บาท 

      

   - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเดก็ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง  
คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่203  
ลําดับที ่138 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการปรบัปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเดก็ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี หมูที่ 3 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรงุภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเดก็ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง  
คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่ 192   
ลําดับที ่90 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
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อุดหนุนโครงการปรบัปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเดก็ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี หมูที่ 4 

จํานวน 7,000 บาท 

      

   - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเดก็ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง 
คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่193  
ลําดับที ่93 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

      

    
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชมุชน ของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี หมูที่ 16 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพฒันาระบบสขุาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง  
คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค. 2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่201  
ลําดับที ่128 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชมุชน ของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี หมูที่ 18 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง  
คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค. 2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่202  
ลําดับที ่134 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชมุชน ของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี หมูที่ 2 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนนิโครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง  
คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค. 2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่191  
ลําดับที ่ 86 (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชมุชน ของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี หมูที่ 20 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนนิโครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง  
คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่204  
ลําดับที ่140 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชมุชน ของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี หมูที่ 21 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนนิโครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง  
คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค. 2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่205  
ลําดับที ่143 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชมุชน ของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี หมูที่ 5 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนนิโครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง  
คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่193  
ลําดับที ่95 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชมุชน ของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี หมูที่ 6 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนนิโครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง  
คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่194  
ลําดับที ่98 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชมุชน ของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี หมูที่ 7 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนนิโครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง  
คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่ 195  
ลําดับที ่101 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอบุลรัตน 
ราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 2 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการรณรงคและแกไขปญหา 
ยาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญงิอุบลรัตนราชกัญญาสริิวัฒนาพรรณวดีเชน คาทําปาย 
คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง  
คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่192  
ลําดับที ่88 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

      

    

อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอบุลรัตน 
ราชกัญญาสิริวฒันาพรรณวดี หมูที่ 16 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและแกไขปญหา 
ยาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญงิอุบลรัตนราชกัญญาสริิวัฒนาพรรณวดีเชน คาทําปาย 
คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง 
คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่201  
ลําดับที ่130 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอบุลรัตน 
ราชกัญญาสิริวฒันาพรรณวดี หมูที่ 18 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและแกไขปญหา 
ยาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญงิอุบลรัตนราชกัญญาสริิวัฒนาพรรณวด ีเชน คาทําปาย 
คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรมฯ  ฯลฯ  
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่203  
ลําดับที ่136 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    

อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอบุลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 20 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการรณรงคและแกไขปญหา 
ยาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอบุลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เชน คาทําปาย 
คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่204  
ลําดับที ่142 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    

อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอบุลรัตน 
ราชกัญญาสิริวฒันาพรรณวดี หมูที่ 21 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการรณรงคและแกไขปญหา 
ยาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอบุลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เชน คาทําปาย 
คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่205  
ลําดับที ่145 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอบุลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 6 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและแกไขปญหายา
เสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญงิอุบลรัตนราชกัญญาสริิวัฒนาพรรณวด ีเชน คาทําปาย 
คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่195  
ลําดับที ่100 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    

อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอบุลรัตน 
ราชกัญญาสิริวฒันาพรรณวดี หมูที่ 7 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและแกไขปญหา 
ยาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญงิอุบลรัตนราชกัญญาสริิวัฒนาพรรณวด ีเชน คาทําปาย 
คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่196  
ลําดับที ่ 103 (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 
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อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอบุลรัตน 
ราชกัญญาสิริวฒัาพรรณวดี หมูที่ 5 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและแกไขปญหา 
ยาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญงิอุบลรัตนราชกัญญาสริิวัฒนาพรรณวด ีเชน คาทําปาย 
คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรมฯ ฯลฯ 
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่194  
ลําดับที ่97 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

      

    
อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 1 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่191  
ลําดับที ่85 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

      

    
อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 11 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีเชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่198  
ลําดับที ่115 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 14 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีเชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่200  
ลําดับที ่124 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 19 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่204  
ลําดับที ่139 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 3 

จํานวน 7,000 บาท 

      

   - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีเชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่192  
ลําดับที ่91 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
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อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 4 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ  
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่193  
ลําดับที ่94 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)   

      

    
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ยาตานภัยมะเรง็เตานม หมู
ที่ 10 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเดจ็ยาตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่197  
ลําดับที ่ 111 (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ยาตานภัยมะเรง็เตานม หมู
ที่ 12 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเดจ็ยาตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่199  
ลําดับที ่117 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ยาตานภัยมะเรง็เตานม หมู
ที่ 13 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเดจ็ยาตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่199  
ลําดับที ่120 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ยาตานภัยมะเรง็เตานม หมู
ที่ 15 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเดจ็ยาตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที ่200  
ลําดับที ่126 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ยาตานภัยมะเรง็เตานม หมู
ที่ 17 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเดจ็ยาตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่202  
ลําดับที ่ 132 (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 
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อุดหนุนโครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเดจ็ยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 8 จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเดจ็ยาตานภัยมะเร็งเตานม  เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่196  
ลําดับที ่105 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 9 จํานวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเดจ็ยาตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่197  
ลําดับที ่108 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 1 จํานวน 6,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบานในพระ
ราชประสงค  เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่190  
ลําดับที ่ 83 (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)  

      

    
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 10 จํานวน 6,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบานในพระ
ราชประสงค เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่197 ลําดับ
ที่ 110 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 11 จํานวน 6,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบานในพระ
ราชประสงค เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่198  
ลําดับที ่ 113 (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 12 จํานวน 6,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบานในพระ
ราชประสงค เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่198  
ลําดับที ่116 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 13 จํานวน 6,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบานในพระ
ราชประสงค เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่199   
ลําดับที ่119 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 14 จํานวน 6,000 บาท 

      

   - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบานในพระ
ราชประสงค เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่199  
ลําดับที ่122 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 15 จํานวน 6,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบานในพระ
ราชประสงค เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่200  
ลําดับที ่125 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 17 จํานวน 6,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบานในพระ
ราชประสงค เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่201  
ลําดับที ่131 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 19 จํานวน 6,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบานในพระ
ราชประสงค เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่203  
ลําดับที ่ 137 (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 3 จํานวน 6,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบานในพระ
ราชประสงค  เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่192  
ลําดับที ่89 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

      



79 
 

    
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 4 จํานวน 6,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการอบรมหมอหมูบานในพระ
ราชประสงค  เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่193  
ลําดับที ่ 92 (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 8 จํานวน 6,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบานในพระ
ราชประสงค  เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่196  
ลําดับที ่104 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 9 จํานวน 6,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบานในพระ
ราชประสงค เชน    คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 ก.ค.2561 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่197   
ลําดับที ่107 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



80 
 

 
งานโรงพยาบาล รวม 205,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 25,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธแก
เยาวชนในตําบลยางฮอม 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและแกไขปญหา
เอดสและโรคติดตอทางเพศสมัพันธแกเยาวชนในตําบลยางฮอม 
เชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่
จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่171  
ลําดับที ่11(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคมือ เทา ปาก ใน ศพด.ตําบลยางฮอม จํานวน 15,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเฝาระวังปองกนัและควบคุม
โรคมือ เทาปากในศพด.ตําบลยางฮอม เชน คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่172  
ลําดับที ่12(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
คาวัสดุ รวม 180,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 180,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน น้ํายาเคมี
สําหรับพนหมอกควัน ทรายอะเบท น้ํายาเคมีตางๆ เพื่อใชในการปองกัน
หรือกําจัดโรคระบาดตางๆ และวัสดุอุปกรณที่ใชกบัรถกูชีพกูภัยของ
เทศบาลตําบลยางฮอม ฯลฯ (จัดชื้อทรายอะเบท*วัคชีนพิษสุนัขบาฯลฯ) 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 
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งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอื่น รวม 295,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 295,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
ขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบา จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการขบัเคลื่อนโครงการสัตว 
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา เชน คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว
0120 ลงวันที ่12 ม.ค. 2560 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที ่31 ส.ค. 2560 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที ่10 เม.ย. 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่172  
ลําดับที ่14(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
โครงการการดูแลระยะยาวสําหรบัผูสูงอายทุี่มีภาวะพึ่งพงิ จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการการดูแลระยะยาวสําหรบั
ผูสงูอายุที่มีภาวะพึง่พิง เชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่ในการฝกอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่173  
ลําดับที ่16(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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โครงการควบคุมรณรงคและปองกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมรณรงคและปองกัน
โรคพิษสุนัขบา เชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ 
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว
0120 ลงวันที ่12 ม.ค. 2560 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที ่31 ส.ค. 2560 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที ่10 เม.ย. 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่170  
ลําดับที ่2(กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

      

    
โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 40,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก เชน คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธโครงการ คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่170 ลําดับที ่
4(กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

      

    
โครงการเทศบาลตําบลยางฮอมยิม้บริการประชาชนเคลื่อนที่ จํานวน 25,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเทศบาลตําบลยาง ฮอมยิ้ม
บริการประชาชนเคลื่อนที่เชน คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ
โครงการ คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนฯ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่218   
ลําดับที ่1(กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 
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โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนตําบลยางฮอม จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนตําบลยางฮอม เชน คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่ในการฝกอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่172  
ลําดับที ่13(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที ่

จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและควบคุม
โรคติดตอตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลอื
ประชาชนตามอํานาจหนาที ่เชน คาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
ฝกอบรม ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลอืประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที ่174
ลําดับที ่18(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    

โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูสงูอายุและครอบครัว
ผูสงูอายุ(The project of Long Term Care Service Development for 
the Frail Elderly and their Families) 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนารูปแบบการดูแล
ระยะยาวสําหรบัผูสูงอายุและครอบครัวผูสงูอายุ
(The Project of Long Term Care Service Development for the 
Frail Elderly and their Families) เชน คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่ในการฝกอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่171  
ลําดับที ่8(กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

      

    
โครงการมหกรรมอาหาร (ยางฮอมมวนใจ ใสใจสุขภาพ) จํานวน 40,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการมหกรรมอาหาร  
(ยางฮอมมวนใจ ใสใจสุขภาพ) เชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร  
คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่170  
ลําดับที ่6(กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 
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โครงการรณรงคและปองกันโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ  
เชน ไขหวัด 2009, ไขหวัดนก 

จํานวน 15,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและปองกันโรคติด
เชื้อในระบบทางเดินหายใจ เชนไขหวัด 2009,ไขหวัดนก เชน คาอาหาร
วาง คาปายประชาสมัพันธโครงการ คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่
จําเปน ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที ่170  
ลําดับที ่3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
โครงการอบรมการสรางสุขภาพรวมพลคนสามวัย จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมการสรางสุขภาพรวม
พลคนสามวัยเชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ 
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่171  
ลําดับที ่7(กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

      

    
โครงการอบรมผูประกอบการรานคา จํานวน 15,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมผูประกอบการ
รานคา เชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ คาใชจาย
อื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่170  
ลําดับที ่5(กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

      

    
โครงการอบรมพฒันาศักยภาพผูสูงอายุในชุมชน จํานวน 15,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผูสงูอายุใน
ชุมชน เชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ คาใชจาย
อื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่171  
ลําดับที ่10(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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โครงการอบรมใหความรูการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 จํานวน 15,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูการขอ
อนุญาต ตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เชน คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่ในการฝกอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่171 
ลําดับที ่9 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 

      

 
งานศูนยบริการสาธารณสุข รวม 42,200 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 42,200 บาท 

   
คาใชสอย รวม 42,200 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,200 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ เชน อินเตอรเน็ต ตัวขยาย
สัญญาณ (wifi) ฯลฯ ของศูนยพัฒนาคณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผูสงูอายุตําบลยางฮอม  ตั้งไว 2,200 บาท  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

      

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินประจําตําบลยางฮอม จํานวน 40,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินประจําตําบล
ยางฮอม เชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ คาใชจาย
อื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลง
วันที่ 17 ก.ย. 2553 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่170  
ลําดับที ่1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 30,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
การชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลยางฮอม 
 (ดานสงเสรมิและพัฒนาดานคุณภาพชีวิต) 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการชวยเหลอืประชาชนของเทศบาล
ตําบลยางฮอม (ดานสงเสรมิและพัฒนาดานคุณภาพชีวิต)  
-เปนไปตามหนังสือจงัหวัดเชียงราย  ดวนที่สุด ที่ ชร 0023.4/
ว 17597 ลงวันที ่12 ก.ค. 2562 เรือ่ง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560  และที่แกไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 และ
หนังสือสัง่การที่เกี่ยวของ  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานดานสังคม
สงเคราะห หนาที ่156 ลําดับที ่1 
 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 7,126,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,109,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,109,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,431,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินคาปรับปรงุอัตราเงินเดือน ใหแก  
พนักงานเทศบาล จํานวน 5 ราย  ตั้งไว 1,431,000 บาท  
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานสวน
ทองถิ่น เรือ่ง กําหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที ่9) ลงวันที ่20 พ.ย. 2558 (กองชาง) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท 

      

  (1)เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง สําหรบัผูอํานวยการกองชาง(นัก
บรหิารงานชาง ระดับตน) 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ต้ังไว 
42,000 บาท  
(2)เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง สําหรบัหัวหนาฝายแบบแผนและ
กอสราง (นักบรหิารงานชาง ระดับตน) อัตราเดือนละ 1,500 บาท 
จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 18,000 บาท  
(3)เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง สําหรบัหัวหนาฝายการโยธา  
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) อัตราเดือนละ 1,500 บาท 
จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 18,000 บาท  
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 652 ลงวันที ่28 มี.ค. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และก.ท. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดอืนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที ่7) และประกาศ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที ่6) (กองชาง) 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 540,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน สําหรับพนกังานจางตามภารกจิและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน  5 ราย ตั้งไว 540,000 บาท 
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/
ว 36 ลงวันที ่26 มี.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (กองชาง) 

      

   
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 5 ราย ตั้งไว 60,000 บาท 
 -เปนไปตามหนงัสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที ่30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหพนกังาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรบัเงินเพิม่การครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลงวันที ่10 ส.ค. 2558 (กองชาง) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,425,300 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 178,800 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 80,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
(1)คาตอบแทนผูปฏิบัตริาชการอันเปนประโยชนแกเทศบาลตําบลยางฮอม  
ในการตรวจงานจาง และควบคุมงานจาง  
-เปนไปตามพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
 (2)เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวลั
ประจําป 
-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมลีักษณะเปน
เงินรางวัลประจําป แกพนักงานเทศบาลตําบลยางฮอม ตามผลการ
ประเมิน และหลกัเกณฑที่กําหนด 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมลีักษณะเปนเงินรางวลัประจําป แก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557 (กองชาง) 

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในกรณทีี่
ปฏิบัติงานเรงดวนที่ไมสามารถทําใหเสร็จในเวลาราชการ
ได ใหแก พนักงานเทศบาล และพนกังานจาง  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลง
วันที่ 15 พ.ค. 2550 เรื่องการเบกิจายเงินตอบแทนการปฏิบตัินอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง) 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 84,000 บาท 

      
  -เพื่อจายเปนคาเชาบาน ใหแกพนักงานเทศบาล ที่มสีิทธิเบกิไดตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 ลงวันที ่6 มีนาคม 2562 (กองชาง) 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบรหิาร พนักงาน
เทศบาล ที่มสีิทธิเบกิได  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกีย่วกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที ่9 ส.ค.
2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารงุการศึกษาและคาเลาเรียน  
(กองชาง) 
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คาใชสอย รวม 996,500 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 312,000 บาท 

      

  (1)คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล  
-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของ
เทศบาล เชน คาธรรมเนียมคาลงทะเบียนในการสงพนักงาน
เทศบาล พนักงานจางผูบริหาร หรือสมาชิกเทศบาลหรือผูชวยปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลไปฝกอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
(2)คาจางโฆษณาและเผยแพร 
-เพื่อจายเปนคาจางโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง,
โทรทัศน,ประชาสัมพันธเคลื่อนที,่ โรงมหรสพ หรอืสิง่พิมพตาง ๆ และ
อัดรูปภาพ ถายเอกสาร เขาเลมเอกสาร ฯลฯ      
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 ส.ค. 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(3)การบํารงุรักษาดูแลตนไมและจัดหาพันธุไมทดแทนเพือ่ปรับปรุงภูมิ
ทัศนในพื้นที่ตําบลยางฮอม 
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารงุรักษาดูแลตนไมและจัดหาพันธุไม
ทดแทนและปรบัปรุงภูมิทัศนในพื้นที่ตําบลยางฮอม    
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที ่210 
ลําดับที ่7  
(4)การออกรังวัดที่ดินพื้นทีส่าธารณประโยชน (ที่ดินอันเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน) 
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการออกรังวัดที่ดินพื้นทีส่าธารณประโยชน 
(ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรบัพลเมืองใชรวมกัน)  
ในพื้นที่ตําบลยางฮอม  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่125 
ลําดับที ่413 
 (5)คาจางเหมาบริการ 
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางแตมิใชเปนการ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรบัปรุงครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง เชน คาจางทําของ คาจางเหมาทํางานดานตาง ๆคาจางเหมา
ทั่วไป ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่  มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที ่9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลกัเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง) 

      



90 
 

        
 

      

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 34,500 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง  
คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและตางประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 (กองชาง) 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 650,000 บาท 

      

  (1)คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ 
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกต ิ(กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิง่ของและคาแรงงาน ใหจายคา
ใชสอย) 
(2)คาซอมบํารงุรักษายานพาหนะ 
2.1)ซอมปกต ิ 
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษายานพาหนะ การซอมปกติ ที่วัสดุ
อะไหลมีอายุการใชงานปกตริะหวาง 4 - 6 ป หรือระยะทางใชงาน
ระหวาง 60,000 – 120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน 
2.2)ซอมกลาง  
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษายานพาหนะ การซอมกลาง ที่มีอายุ
การใชงานครบ 6 ป หรือระยะทางใชงานครบ 120,000 กิโลเมตร 
แลวแตระยะใดถึงกอน 
-เปนไปตามหนังสือจงัหวัดเชียงราย ที ่ชร 0023.4/ว 5391 ลงวันที ่
26 ก.พ. 2562 เรื่อง หลกัเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย 
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (กองชาง) 

      

   
คาวัสดุ รวม 250,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดสุํานักงาน คาจัดซื้อสิง่ของตาง ๆ ที่ใชในกอง
ชาง เทศบาลตําบลยางฮอม เชน กระดาษ ปากกา กระดาษไขกระดาษ
คารบอน กระดาษถายเอกสาร ผงหมึกถายเอกสาร แผนปายจราจร  
สมุดทะเบียน เกาอี้พลาสติก และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ           
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ (กองชาง) 
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วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 100,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุเชน หลอดไฟฟา สวิตชไฟฟา
สายไฟฟา ปลัก๊ไฟฟาแบตเตอรี ่สายอากาศ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ                                               
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ (กองชาง) 

      

   
วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท 

      

  (1)วัสดุกอสราง 
-เพื่อจายเปนคาวัสดุวัสดุกอสราง เชน กระเบือ้ง ทอน้ํา ปูนซีเมนต 
เหล็ก ไม น้ํามันทาสีไม ตะป ูหินคลุก ดินลูกรงั ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
(2)สรางฝายชะลอน้ําตําบลยางฮอม 
-เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุในการดําเนินงานสรางฝายชะลอน้ําตําบลยางฮอม  
เพื่อเก็บรักษาน้ําและสรางความชุมช้ืนใหผืนปาตามแนวทาง
พระราชดําร ิหรือจัดหาวัสดุกอสราง เพื่อสนับสนุนหมูบานในการ
ดําเนินการตามโครงการ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 1955 ลงวันที ่17พ.ค.2562 เรื่อง การดําเนินโครงการ
พัฒนาและสงเสริมการสรางฝายชะลอน้ํา เพื่อปองกันและบรรเทาปญหา
ภัยแลง 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที ่126  
ลําดับที ่418 (กองชาง) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล  
น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบ ีนํ้ามันเครื่องสําหรับรถยนต น้ํามนัเครื่อง
สําหรับรถจักรยานยนต รวมถึงน้ํามันที่ใชกับเครื่องมืออื่นๆ ที่ใชในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล ฯลฯ  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ (กองชาง) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน เมาส แผนหรือจานบันทกึ
ขอมูล, หัวพิมพหรือแถบพมิพสําหรับคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพเลเซอร, เมมโมรีชิป, เครื่องอานและบันทึกขอมูลโปรแกรม
คอมพิวเตอรตางๆ ที่จําเปนใชสําหรับงาน ฯลฯ                     
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ (กองชาง) 
 

      

  
งบลงทุน รวม 3,592,020 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 3,417,020 บาท 

   
ครุภัณฑสํานักงาน       

    
เกาอี้พนักพิงต่ํา จํานวน 4,800 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพงิต่ํา 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1.เกาอี้พนักพิงต่ํา ขนาดไมนอยกวา 55(W)*60(D)*85(H)cm. 
2.โครงสรางทําจากเหล็กหรอืไมวีเนียรดัดข้ึนรูป 
3.ที่นั่งและพนักพงิ ทําจาก ฟองน้ํา P.U. ฉีดข้ึนรูป 
4.สามารถปรบัระดบั สูง - ต่ํา ไดดวยระบบโชคไฮโดรลิค 
5.ขาเกาอี้ทําจากพลาสติก 
จํานวน 3 ตัวๆ ละ 1,600 บาท รวมเปนเงิน 4,800 บาท 
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ กอง
มาตรฐานครุภัณฑ 1 สํานักงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2561 จึงจัดซือ้
ตามราคาทองตลาด 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่285 ลําดับ
ที่ 76 (กองชาง) 
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เกาอี้พนังพิงกลาง จํานวน 9,570 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนังพงิกลาง  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.ขนาดโดยประมาณ กอนกดโชค กวาง 65 ลึก 71 สูง 97 ซม.  
หลงักดโชค กวาง 65 ลึก 71 สูง 107 ซม. 
2.ความสูงจากพื้นที่นัง่ (กอนกดโชค) 45 ซม. (หลงักดโชค) 55 ซม. 
3.โครงขึ้นรปูเบาะเกาอี้ทําจากไมอัด 
4.ที่นั่งบุดวยฟองน้ํา 2 แผนความหนา 2 น้ิว และ 0.5 นิ้วเย็บติดและที่
พิงดวยฟองน้ํา ความหนา 1.5 นิ้ว และ 0.5 นิ้ว เย็บติด 
5.เบาะหุมดวยผนงัเทียม PD  
6.แขนขาทําจากเหล็ก ข้ึนรูปยิงติดแขนเบาะ  
7.ขาและแขนเกาอี้ชุปดวยโครเมี่ยม หรือ พนสีดวย 
epoxy powder coating  
8.แกนเกาอีเ้ปนแกนโชคไฮโดรลิคปรับระดบัสงู-ต่ํา 
จํานวน 3 ตัวๆละ 3,190 บาท รวมเปนเงิน 9,570 บาท 
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ  
กองมาตรฐานครุภัณฑ 1 สํานักงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2561  
จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่284  
ลําดับที ่75 (กองชาง) 

      

    
เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสวน แบบตัง้พื้นหรือแบบแขวน ขนาดไมต่ํากวา 
24,000 บีทีย ู

จํานวน 32,400 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
1.ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทีย ู 
2.ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 
 40,000 บีทีย ูตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และสลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 
4.ตองเปนเครือ่งปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความ
เย็นและระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
5.มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการ
พิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหนัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 
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7.การติดตั้งเครื่องปรบัอากาศ 
  (1)แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว ทอทองแดง
ไปกลบัหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 32,400 บาท รวมเปนเงิน 32,400 บาท จัดซื้อ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่282  
ลําดับที ่73 (กองชาง) 

    
โตะคอมพิวเตอร จํานวน 2,950 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.โตะคอมพิวเตอรแบบมลีิ้นชัก 2 ลิ้นชัก
ขวา ขนาด กวาง 1200 ซม. ลึก 600 ซม. สูง 750 มม. 
2.หนาโตะทําจากไมปารติเกิ้ลบอรด หนา 25 มม. ปดผิวดวยเมลามีนลาย
ไมสีเชอรรี ่ปดขอบดวย PVC สีเชอรรีห่นา 1 มม. 
3.ขาโตะทําจากไมปารตเิกิ้ลบอรดหนา 18 มม.  
ปดผิวดวยเมลามีนฟรอยดปดขอบดวย PVC สีดําหนา 1 มม. 
4.กลองลิ้นชัก เปนไมปารตอเกิ้ลบอรดหนา 15 มม. 
ปดผิวดวยเมลามีนฟรอยดปดขอบดวย PVC สีดําหนา 1 มม. ดานหนา
ลิ้นชักปดดวยเมลามีนสีเชอรรี ่
5.แผนวางคียบอรดทําจากไมปารติเกิล้บอรด หนา 16 มม.เคลือบผิวดวย
เมลามีนสเีชอรรี่ปดขอบดวย PVC สีเชอรรีห่นา 1 มม.เลื่อนเชาออกดวย
รางลกูลอมีชองพลาสติกกลมรอยสายไฟที่แผนบงัหนา 
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,950 บาท  รวมเปนเงิน 2,950 บาท 
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่283  
ลําดับที ่74 (กองชาง) 
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง       

    
รถยนตกระเชาซอมไฟฟา จํานวน 2,500,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถยนตกระเชาซอมไฟฟา มีรายละเอยีดดังนี้ 
1.1 ตัวรถยนตบรรทกุ 
(1) เปนรถยนตบรรทกุใหมไมเคยใชงานมากอนและเปนรถยนตบรรทุก
รุนใหมที่ผลิตจากโรงงานผูผลิตรถยนต เปนผลิตภัณฑที่ผลิตประกอบ
สําเร็จรูป 
(2) เปนรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ ปริมาณกระบอกสบูไมต่ํา
กวา 3,000 ซีซ ีหรือมีกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 80 กิโลวัตต  
มีไมนอยกวา 1 เพลา และมลีออะไหลพรอมกระทะลอ 1 ชุด 
(3) พรอมกระบะและเครื่องปรบัอากาศ 
(4) น้ําหนักรถรวมน้ําหนกับรรทกุ ไมต่ํากวา 5,000 กิโลกรัม   
(5) รถยนตเปนแบบเกงหนาสั้น มีประต ู2 บาน 
(6) ติดตั้งชุดยกหัวเกงสําหรบัยกหัวเกง ซอมบํารุงรักษาเครือ่งยนต 
(7)เข็มขัดนิรภัยเปนแบบดึงกลบัอัตโนมัต ิสําหรบัพนักงานและผูโดยสาร
ดานหนา 
(8) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผูผลิตรถยนต พรอมฟลมกรองแสง 
(9) ติดตั้งวิทยุ AM/FM พรอมเครื่องเลน CD/MP3 
(10) ติดตั้งชุดวิทยุสื่อสารชนิดประจําที ่ระบบ VHF กําลังสง 10 วัตต 
 พรอมอปุกรณ 
(11) เครื่องยนตดเีซลขนาดไมนอยกวา 4 สูบ 4 จังหวะ 
(12) มีกําลงัแรงมาไมนอยกวา 150 แรงมา 
(13) สามารถรับน้ําหนักตัวรถ สวนประกอบเครื่องมือและอปุกรณประจํา
รถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไดไมนอยกวา 
5,000 กิโลกรมั 
1.2 ระบบเครนไฮดรอลิค 
(1)ติดต้ังชุดเครนพับไดไฮดรอลิคพรอมชุดคอนโทรนระหวางดานหนา
กระบะหรือหลงัตัวเกงของแขนเครนเปนแบบยืนเขา – ออก ทํางานดวย
ระบบไฮดรอลิคยืดเขา – ออกไดไมนอยกวา 2 ทอน ความยาวเครนไม
นอยกวา 6.5 เมตร จากจุดหมุน เครนตองหมุนรอบตัวได 360 องศา 
แบบตอเนือ่ง มีขาหยั่งไฮดรอลิค ประคองตัวรถขณะปฏิบัตงิาน 
(2) เมื่อติดตั้งกระเชาสามารถทํางานไดสูงไมนอยกวา 12 เมตร โดยวัด
แนวดิ่งจากปากกระเชาถึงพื้นดิน 
 
 
 
 
 
 
 

      



96 
 

 
1.3 ชุดกระเชาซอมไฟฟา 
(1) กระเชาทําดวยไฟเบอรกลาส ติดตั้งที่ปลายแขนพบั สามารถบรรจุ
พนักงานไดไมนอยกวา 2 คน กระเชาไฟเบอรกลาสตองผานการทดสอบ
ความสามารถในการทนตอแรงดันไฟฟา 15 kv 50 Hz (8,000 โวลท 
50 เฮริตซ) เปนเวลา 1 นาทีจํานวน 1 คันๆ ละ 2,500,000 บาท  
รวมเปนเงิน 2,500,000 บาท  
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคาเอกสารราคามาตรฐานครุภัณฑ  
จึงจัดซื้อตามราคาทองตลาด   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ของเทศบาลตําบลยางฮอม  
พ.ศ.2561-2565 หนา 291-292 ลําดับที ่86 (กองชาง) 

        
 

      

   
ครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ       

    
ครอสแยกเสียง 2 ทาง 3 ทาง 4 ทาง จํานวน 2,900 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครอสแยกเสียง 2 ทาง 3 ทาง 4 ทาง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
1.ce-234XL ครอสโอเวอร สเตอรโิอ 2 ทาง 3 ทาง โมโน 4 ทาง 
2.ใชแยกเสียงตามความถี่ในระบบเครือ่งเสียงกลางแจง เวทขีนาดใหญ 
3.Balance xlr ins and out 
4.Mode switch for mono 4 way or stereo 2way 3way 
5.Low frequency summed (Subwoofer) output 
6.40Hz hight pass (low cut) filter both channels 
7.Stereo/Mono status LEDS indicate the select mode 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,900 บาท     
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่291  
ลําดับที ่84 (กองชาง) 
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ชุดไมคประชุมแบบมีผูเขารวมประชุม 20 คน ประธาน 1 คน จํานวน 100,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดไมคประชุมแบบมีผูเขารวม
ประชุม 20 คน ประธาน 1 คน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1.เครื่องควบคมุชุดไมโครโฟนหองประชุม 1 เครื่อง 
2.ไมโครโพนหองประชุม  สําหรบัประธาน 1 ชุด 
3ไมโครโพนหองประชุม สําหรบัผูรวมประชุม 20 ชุด 
4.เครื่องขยายเสียงดิจิตอล 1 เครื่อง 
5.ตูลําโพงติดผนังขนาดไมนอยกวา 6 นิ้ว จํานวน 3 คู 
6.เครื่องปรับแตงสัญญาณเสียง 
7.ราคาพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 100,000 บาท   
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่290  
ลําดับที ่82 (กองชาง) 

      

    
ตูลําโพงแหลม 8 นิ้ว จํานวน 1,900 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูลําโพง
แหลม 8 นิ้ว คู จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 1,900 บาท  จํานวน 1 ชุด    
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่291  
ลําดับที ่85 (กองชาง) 
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แอมปขยายเสียง 1,000 วัตต จํานวน 21,500 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแอมปขยายเสียง 1,000 วัตต โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 
1.กําลังขบั 1,000 วัตต 
2.ชองสัญญาณเขาแบบสเตอริโอ ซายและขวา 
3.โวลุมปรับขนาดความดัง ซาย-ขวา 
4.สัญญาณไฟ LED บวกความดัง 
5.พัดลมระบายอากาศ  
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,500 บาท      
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่291 
ลําดับที ่83 (กองชาง) 

      

   
ครุภัณฑสํารวจ       

    
กลองวัดมมุ แบบอเิลก็ทรอนิคส จํานวน 110,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองวัดมุม แบบอเิล็กทรอนิคส โดยมีคุณลกัษณะ ดังนี ้
-อานคามุมไดละเอียด 5 ฟลปิดา (ระบบอัตโนมัติ) 
  (1) กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพตั้งตรง 
  (2) กําลงัขยาย 30 เทา 
  (3) ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนสปากกลองไมนอยกวา 40 มิลลิเมตร 
  (4) ขนาดความกวางของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร  
ไมนอยกวา 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา 
  (5) ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 2 เมตร 
  (6) คาตัวคูณคงที่ 100 
  (7) คาตัวบวกคงที ่0 
  (8) ระบบอัตโนมัติโดยใช Compensator มีชองการทํางาน+/-3 ลิปดา 
  (9) เปนกลองแบบอิเล็กทรอนกิสแสดงหนวยวัดเปนองศา ลิปดา  
ฟลิปดา เปนตัวเลขอานไดบนจอ LED (Liquid Crystal Display) 
ทั้ง 2 หนาของตัวกลอง 
  (10) แสดงคามุมที่วัดไดละเอียดโดยตรงไมเกิน 5 ฟลปิดา 
  (11) คาความถูกตองในการอานมมุ (Accuracy)ไมเกิน 5 ฟลิปดา 
  (12) ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มิลลเิมตรหรือดีกวา 
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  (13) ความไวของระดับฟองยาว 14 ฟลปิดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา 
  (14) สามารถแสดงผลทั้งเปนมมุราบ และมมุตั้ง 
  (15) มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดบัแบตเตอรี่ได 
  (16) ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO  9001 
  (17) อุปกรณประกอบ 
          - ขากลองเลื่อนขึ้นลงได พรอมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด 
          - มีกลองบรรจุกลองพรอมสายสะพายหลัง 
          - มีฝาครอบเลนส 
          - ที่ชารตแบตเตอรี ่
          - มีชุดเครื่องมือปรบัแกประจํากลอง 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 110,000 บาท จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561   
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่293  
ลําดับที ่89 (กองชาง) 

    
เครื่องวัดระยะทางดวยเลเซอร จํานวน 18,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางดวยเลเซอร โดยมคีุณลักษณะ 
ดังนี้ 
-เครื่องวัดระยะทางดวยเลเซอร  
- แบตเตอรี ่4x1.5 โวสท (AAA)  
- เลเซอรไดโอด 635 nm, <1 mW   
- ความแมนยําในการวัด +/- 1.0 มม.  F640   
- คลาสของเลเซอร 2   
- ระยะการวัด 0.05 - 250  เมตร   
- เวลาที่ใชในการวัดโดยทั่วไป <0.5s   
- เวลาสงูสุดที่ใชในการวัด 4s   
- การเก็บหนวยความจํา บันทึก 30 หนวยความจํา  
- กวาง x ยาว x สูง 66x 120 x37 มม. - น้ําหนัก 0.24 กก.
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 18,000 บาท  
-เนื่องจากไมมีรายการกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพสัดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่287  
ลําดับที ่78 (กองชาง) 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

    
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 17,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  
* (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)  
มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1GHz หรอืดีกวา 
จํานวน 1 หนวย 
2.มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ ดีกวา มีขนาด 
ไมนอยกวา 4 GB 
3.มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ 
ไมนอยกวา 1 TB หรอื ชนิด Solib State Drive ขนาดความจ ุ
ไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
4.มี DVD - RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
5.มีชองเชื่อมตอระบบเครืขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
6.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  
ไมนอยกวา 3 ชอง 
7.มีแปนพิมพและเมาส 
8.มีจอภาพแบบขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง  ๆละ 17,000 บาท 
 รวมเปนเงิน 17,000 บาท  
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่294  
ลําดับที ่92 (กองชาง) 

      

    
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่งหรอืดกีวา  ดังนี้   
(1) ในกรณีที่มหีนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4  MB  ตองมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz  และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟฟก(Graphics Processissng Unit) ไมนอยกวา 10 แกนหรอื 
(2) ในกรณีที่มหีนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสญัญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สญัญาณ
นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสงู 
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- มีหนวยความจําหลัก (Ram) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาด 
ไมนอยกวา 8 GB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดกีวา ขนาด 
ไมนอยกวา 8 GB 
-มีหนวยจัดเกบ็ขอมลู ชนิด SATA หรือดกีวา ขนาดความจุ 
ไมนอยกวา 1 TB หรอืชนิด Solid State Drive ขนาดความจ ุ
ไมนอยกวา 120 GB 1 หนวย  
- มีจอภาพทีร่องรบัความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  
ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDM หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดี กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา  Wi- Fi (IEEE 802.11b.g.n.ac) 
และ Bluetooth จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท  
รวมเปนเงิน 22,000 บาท  
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่294  
ลําดับที ่93 (กองชาง) 

        
 

      

    
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 

จํานวน 54,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพมิพชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
 Network สําหรับกระดาษขนาด A3 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200X1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพมิพสําหรบักระดาษ A4 ไมนอยกวา 35 หนา 
ตอนาที (ppm) 
-มีความเร็วในการพมิพสําหรบักระดาษ A3 ไมนอยกวา 18 หนา 
ตอนาที (ppm) 
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา จํานวน 
ไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอื
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
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-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
-สามารถใชไดกับ A3, A4, Lelter, Legal และ Customn 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 54,000 บาท รวมเปนเงิน 54,000 บาท  
-เปนไปตามมาตรฐานราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครภุัณฑ
คอมพิวเตอรประจําป พ.ศ. 2562  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่294  
ลําดับที ่91 (กองชาง) 

   
คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ       

    
รายจายคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ (เครื่องจักรกล ยานพาหนะ  
(รถJCB สถานีสบูน้ํา ฯลฯ) 

จํานวน 500,000 บาท 
 

      

  -เพื่อจายเปนรายจายซอมแซมบํารงุรกัษาโครงสรางของครุภัณฑ 
ขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ รถยนตสวนกลาง รถ JCB 
สถานีสูบน้ํา เปนตน ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่
 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง) 

      
 
 
 

   
    รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเตมิ หรอืปรับปรงุครภุัณฑ จํานวน 20,000 บาท 

   

      -เพื่อจายเปนรายจายเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรงุ     
      ครุภัณฑ 
      -เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่
      9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง) 

   

   
คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 175,000 บาท 

   
คาชดเชยผลอาสิน       

    
เงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) จํานวน 45,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) 
-เปนไปตามหนังสือจงัหวัดเชียงราย ที ่ชร 0023.5/ว 17922 ลงวันที ่
26 ก.ค. 2561 เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจายคาจางสญัญาจางแบบ
ปรับราคาได (คา K) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง) 

      

   
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรอืบุคคลภายนอก
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 

      

    
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรอืบุคคลภายนอก
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 

จํานวน 130,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน  
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ่ใหไดมาซึง่สิง่กอสราง 
-เปนไปตามหนังสือจงัหวัดเชียงราย ที ่ชร 0023.5/ว1318 ลงวันที ่
4 มิ.ย. 2561 เรื่อง แจงซกัซอมความเขาใจนิยามความหมาย  
"งานกอสราง" ตามมาตรา 4 ของ พรบ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560(กองชาง) 
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งานไฟฟาถนน รวม 6,652,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 5,902,000 บาท 

   
คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 5,902,000 บาท 

   
อาคารตาง ๆ       

    
สรางอาคารอเนกประสงค หมู 13 จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคประจํา
หมูบาน หมู 13 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่100  
ลําดับที ่257 (กองชาง) 

      

   
คากอสรางสิง่สาธารณปูโภค       

    
กอสรางถนน คสล (สายทุงมอญ) หมู 20 จํานวน 200,000 บาท 

      

  -พื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางถนน คสล (สายทุงมอญ) 
หมู 20 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่121  
ลําดับที ่390 (กองชาง) 

      

    
กอสรางถนน คสล. (ซอย 7) หมู 14 จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการสราง
ถนน คสล. (ซอย 7) หมู 14 ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 98 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่101  
ลําดับที ่261 (กองชาง) 

      

    
กอสรางถนน คสล. (ซอยหลงัวัด) หมู 1 จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางถนน คสล. หมู 1 ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่58  
ลําดับที ่17 (กองชาง) 

      

    
กอสรางถนน คสล. (สายน้ําบอติ๊บ) หมู 7 จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางถนน คสล. (สายน้ําบอติ๊บ) 
 หมู 7 ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่78  
ลําดับที ่118 (กองชาง) 

      

    
กอสรางถนน คสล.(ซอย 4) หมู 19 จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางถนน คสล.
(ซอย 4) หมู 19 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่119  
ลําดับที ่377 (กองชาง) 
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กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ชนิดชองทางเดียว (ชวงนาเพ็ญวร) หมู 1 จํานวน 150,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล.  
ชนิดชองทางเดียว (ชวงนาเพ็ญวร) หมู 1 ขนาดกวาง 1.80 เมตร 
 สูง 1.80 เมตร ยาว 5 เมตร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่59  
ลําดับที ่21 (กองชาง) 

      

    
กอสรางทอเหลี่ยมลําหวยโปง เชื่อมหมู 7  หมู 18 จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางทอเหลี่ยมลําหวยโปง  
เชื่อมหมู 7 หมู 18 ขนาดกวาง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 8 เมตร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่116  
ลําดับที ่356 (กองชาง) 

      

    
กอสรางทีจ่อดรถของผูมาติดตอราชการ ศพด.บานชมภู จํานวน 128,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางที่จอดรถของผูมาตดิตอ
ราชการ ศพด.บานชมภ ูขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 20 เมตร  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่128  
ลําดับที ่429 (กองชาง) 

      

    
กอสรางฝายน้ําลน คสล. รองสลี (หอประชุม หมู 12) จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางฝายน้ําลน คสล. รองสล ี
 (หอประชุม หมู 12) ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 2 เมตร  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่97  
ลําดับที ่233 (กองชาง) 

      

    
กอสรางรั้ว ศพด.บานปาแดง จํานวน 65,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางรั้ว ศพด.บานปาแดง 
 ขนาด ยาว 36.5 เมตร สูง 2 เมตร  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่127  
ลําดับที ่425 (กองชาง) 

      

    
กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู (ซอย1) ชนิดมีฝาปด หมู 2 จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางรางระบายน้ํา รูปตวัยู  
(ซอย1) ชนิดมีฝา
ปด หมู 2 ขนาด กวาง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 111 เมตร   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่63  
ลําดับที ่39 (กองชาง) 

      

    
กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝาปด (ซอยฝายตนเดือ่) หมู 6 จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางรางระบายน้ํา รูปตวัยู  
ชนิดมีฝาปด (ซอยฝายตน
เดื่อ) หมู 6 ขนาด กวาง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 108 เมตร   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่76  
ลําดับที ่106 (กองชาง) 
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กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝาปด (สายหนาวัดถึงรองหวาย) หมู 17 จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางรางระบายน้ํา รูปตวัยู  
ชนิดมีฝาปด (สายหนาวัดถึงรองหวาย) หมู 17 ขนาด กวาง 0.30 เมตร 
 ลึก 0.30 เมตร ยาว 111 เมตร   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่113  
ลําดับที ่339 (กองชาง) 

      

    
กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝาปด หมู 11 จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางรางระบายน้ํา รูปตวัยู  
ชนิดมีฝาปด หมู 11 ขนาด กวาง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
 ยาว 108 เมตร   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่94  
ลําดับที ่216 (กองชาง) 

      

    
กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู หมู 21 จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางรางระบายน้ํา  
รูปตัวย ูหมู 21 จุดที ่1 หลังตลาดปาแดง ชนิดไมมีฝา
ปด ขนาด กวาง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 59 เมตร จุดที ่2  
หาแยก ชนิดมีฝาปด ขนาด กวาง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
ยาว 71 เมตร   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่122  
ลําดับที ่401(กองชาง) 

      

    
ขุดเจาะบอบาดาล บรเิวณสํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม จํานวน 280,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดเจาะบอบาดาล บรเิวณสาํนักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม พรอมระบบสูบน้ําซับเมอรส   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่134  
ลําดับที ่454 (กองชาง) 

      

    
ขุดเจาะบอบาดาล บานนํ้าแพร หมู 4 จํานวน 280,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดเจาะบอบาดาล บานน้ําแพร หมู 4 
 พรอมระบบสบูน้ําซับเมอรส   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่133  
ลําดับที ่450 (กองชาง) 

      

    
ขุดเจาะบอบาดาล บานยางฮอม หมู 8 จํานวน 280,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดเจาะบอบาดาล บานยางฮอม 
หมู 8 พรอมระบบสูบน้ําซบัเมอรส  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่133  
ลําดับที ่452 (กองชาง) 
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จัดทําทีจ่อดรถ สํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม จํานวน 309,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําทีจ่อดรถของผูมาติดตอราชการ
เทศบาลตําบลยางฮอม หลงัที ่1.ขนาดกวาง 6 เมตร 
 ยาว 16.50 เมตร  หลังที ่2 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 13.80 เมตร   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่127  
ลําดับที ่428 (กองชาง) 

      

    
ติดต้ังไฟฟาแรงต่ําภายใน พรอมติดตัง้มิเตอร ขนาด 3 เฟส 15 แอมป  
ใหกับระบบประปาหมู 7 และ หมู 12 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการติดต้ังไฟฟาแรงต่ําภายใน พรอมติดต้ัง
มิเตอร ขนาด 3 เฟส 15 แอมป ใหกับระบบประปาหมู 7 และ หมู 12 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่135  
ลําดับที ่458 (กองชาง) 

      

    
สรางฝายทดน้ํา (ชวงบานนายมงคล) หมู 15 จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสรางฝายทดน้ํา (ชวงบานนายมงคล) 
 หมู 15ขนาด กวาง 3 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 1.60 เมตร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่105  
ลําดับที ่286 (กองชาง) 

      

    
สรางพนังปองกันน้ําเซาะตลิ่ง ลําหวยปาแดง (ชวงบานนายวรยศ) หมู 16 จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการสรางพนังปองกันน้ําเซาะตลิ่ง  
ลําหวยปาแดง (ชวงบานนายวรยศ) หมู 16 ขนาด กวาง 3 เมตร 
ยาว 45 เมตร  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่110  
ลําดับที ่320 (กองชาง) 

      

    
สรางพนังปองกันน้ําเซาะถนน (สายบานน้ําแพร เชื่อมบานงามเมือง) หมู 14 จํานวน 90,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการสรางพนังปองกันน้ําเซาะถนน  
(สายบานน้ําแพร เชื่อมบานงามเมือง) หมู 14 ขนาด ยาว 14 เมตร 
 สูง 2 เมตร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่103  
ลําดับที ่276 (กองชาง) 

      

    
สรางหอถังสูงพรอมถังเก็บน้ํา หมู 5 จํานวน 340,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการสรางหอถังสงูพรอมถังเก็บน้ํา 
 หมู 5 ขนาด กวาง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 12 เมตร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่74  
ลําดับที ่95 (กองชาง) 
 
 
 
 
 
 

      



107 
 

   
คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง       

    
ปรับปรงุถนนและกอสรางพนังปองกันตลิ่งพงั หมู 4 จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงและกอสรางพนังปองกนัตลิ่งพงั 
 หมู 4  
   -เทถนนกวาง 4 เมตร ยาว 15 เมตร                                  
   -สรางพนงัปองกันตลิง่
พังทลาย สูง 1.20 เมตร  ยาว 15 เมตร                               
   -ทําราวกันตก 2 ขางๆละ 6 เมตร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่70  
ลําดับที ่73 (กองชาง) 

      

    
ปรับปรงุทางระบายน้ํา 2 ขางทาง (โคงบานนายยอด เมืองมลู) หมู 9 จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการปรบัปรุงทางระบายน้ํา 2 ขางทาง 
 (โคงบานนายยอด เมืองมลู) หมู 9 เชน วางทอ คสล. เสนผาศูนยกลาง 
ขนาด 0.80 เมตร ยาว 81 เมตร พรอมบอพัก ฯลฯ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่89  
ลําดับที ่183 (กองชาง) 

      

    
ปรับปรงุระบบประปา (ขุดเจาะบอบาดาล พรอมเครื่องสูบน้าํ 
แบบซบัเมอรส) หมู 3 

จํานวน 280,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรบัปรุงระบบประปา  
(ขุดเจาะบอบาดาล พรอมเครือ่งสูบน้ําแบบซบัเมอรส) หมู 3 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่64  
ลําดับที ่43 (กองชาง) 

      

    
ปรับปรงุระบบประปาภูเขา หมู 10 จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรบัปรุงระบบประปาภูเขา หมู 10  
สรางถงัเกบ็น้ําขนาดกวาง 4.20 ม. ยาว 6.90 ม. จํานวน 1 ถัง 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่90  
ลําดับที ่190 (กองชาง) 

      

    
ปรับปรงุระบบประปาหมูบาน หมู 8 จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรบัปรุงระบบประปาหมูบาน หมู 8 
เชน ปรับปรงุระบบประปาภายในหมูบานขนาด
ทอ PVC เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว ยาว 750 ม. และ
ทอ PVC เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้วยาว 140 ม. ฯลฯ  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่85  
ลําดับที ่158 (กองชาง) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 750,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 750,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
คาใชจายโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ใหแกการไฟฟาภูมิภาคอําเภอเทิง จํานวน 250,000 บาท 

      

  (1) อุดหนุนโครงการคาใชจายโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ใหแก
การไฟฟาภูมิภาคอําเภอเทิง  ตั้งไว 250,000 บาท  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1618 ลงวันที ่12 มี.ค. 2562 เรื่อง แบบบันทกึขอตกลงการรับ 
เงินอุดหนุน สําหรับรัฐวิสาหกิจ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่134  
ลําดับที ่455 (กองชาง) 

      

    
คาใชจายโครงการขยายเขตไฟฟาสายดับ (ไฟกิ่ง) สาธารณะภายในหมูบาน 
ใหแกการไฟฟาภูมิภาคอําเภอเทงิ 

จํานวน 500,000 บาท 

      

  (1) อุดหนุนโครงการดําเนินการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ สายดับ 
 (ไฟกิ่ง) สาธารณะภายในหมูบาน ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเทงิ 
 ต้ังไว 500,000 บาท  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1618 ลงวันที ่12 มี.ค. 2562 เรื่อง แบบบันทกึขอตกลงการรับเงิน
อุดหนุน สําหรับรัฐวิสาหกจิ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่134  
ลําดับที ่457 (กองชาง) 
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งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 115,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 115,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ 
Zero waste เชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ 
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 
-เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมลูฝอย  
พ.ศ.2560 ลงวันที ่18 ต.ค. 2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263  
ลงวันที ่16 ม.ค. 2561 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที ่7 มี.ค. 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่209  
ลําดับที ่2 (กองสาธารณสุขฯ) 

      

    
โครงการบริหารจัดการขยะแบบพึ่งพาตนเองในชุมชน จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบรหิารจัดการขยะแบบ
พึ่งพาตนเองในชุมชนเชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร  
คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 
-เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมลูฝอย 
 พ.ศ.2560 ลงวันที ่18 ต.ค. 2560 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 0263 ลงวันที ่16 ม.ค. 2561 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที ่7 มี.ค. 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่209  
ลําดับที ่1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชนตําบลยางฮอม จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการการบรหิารจัดการขยะ
อันตรายในชุมชนตําบลยางฮอม เชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร  
คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม คาจางเอกชน
จัดเกบ็ขยะ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560 
-เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมลูฝอย 
พ.ศ. 2560 ลงวันที ่18 ต.ค. 2560 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 0263 ลงวันที ่16 ม.ค. 2561 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที ่7 มี.ค. 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่209  
ลําดับที ่5 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

    
โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ เศรษฐกจิพอเพียง จํานวน 15,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประกวดชุมชน ปลอดขยะ 
เศรษฐกจิพอเพียง เชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ 
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 
-เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมลูฝอย 
 พ.ศ. 2560 ลงวันที ่18 ต.ค. 2560 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 0263 ลงวันที ่16 ม.ค. 2561 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที ่7 มี.ค. 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่209  
ลําดับที ่4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 
 
 
 
 
 

      



111 
 

 
งานบําบัดนํ้าเสีย รวม 10,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการสงเสรมิการจัดการน้ําเสียของสถานประกอบการในชุมชนตําบล
ยางฮอม 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการจัดการน้ําเสีย
ของสถานประกอบการในชุมชนตําบลยางฮอม เชน คาอาหาร  
คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
ฝกอบรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 0263 ลงวันที ่16 ม.ค. 2561 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที ่7 มี.ค. 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่209  
ลําดับที ่3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 175,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 170,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการการชวยเหลอืประชาชนของเทศบาลตําบลยางฮอม  
(ดานการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมรีายไดนอย) 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการการชวยเหลือประชาชนของ
เทศบาลตําบลยางฮอม (ดานการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย) 
เชน จัดหาหรือปรับปรงุแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การสนับสนุนอุปกรณ 
เครื่องมือ เครื่องใช ในการปรับปรงุแหลงน้ํา และคาใชจายอื่นๆตามที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพือ่ชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที2่)  
พ.ศ.2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที ่142  
ลําดับที ่7 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนา
สตรีและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน เชน คาอาหารและเครื่องดืม่ 
 คาวิทยากร คาปาย ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที1่3) 
 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ขอ 6 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่149  
ลําดับที ่7(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพกิารและผูดูแลคนพิการเพื่อการเรียนรู จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เพื่อการเรียนรู เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาปาย ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที1่3) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ขอ 6 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่148  
ลําดับที ่2(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการรณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด เชน คาปายไวนิลโครงการ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกฬีาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที ่4 ธ.ค. 2560 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที ่150  
ลําดับที ่9 (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการสงเสรมิกลุมอาชีพในพื้นที่ตําบลยางฮอม (กิจกรรมสงเสริมอาชีพ
สตรีการนวดแผนไทย) 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมกลุมอาชีพในพื้นที่
ตําบลยางฮอม (กิจกรรมสงเสริมอาชีพสตรีการนวดแผนไทย) 
เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาปาย ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที ่13) 
 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ขอ 6 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที ่140  
ลําดับที ่12(สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการสงเสรมิและพัฒนาเกษตรเพื่อสืบสานพระราชดําริตามแนวปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพฒันาเกษตร
เพื่อสบืสานพระราชดําริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ เชน คาเดินทาง คาที่พัก  
คาเบี้ยเลี้ยง คาเขาชมงาน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร  
คาปาย ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที1่3) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ขอ 6 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที ่137  
ลําดับที ่1 (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการเสรมิสรางภูมิคุมกันใหแกครอบครัว (กิจกรรมสงเสริมความสมัพันธ
สมาชิกครอบครัวทุกชวงวัย) 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางภูมิคุมกันใหแก
ครอบครัว (กิจกรรมสงเสริมความสัมพันธสมาชิกครอบครัวทุกชวงวัย)
เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาปาย ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที ่13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ขอ 6 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่149  
ลําดับที ่5 (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการอบรมพฒันาศักยภาพผูสูงอาย ุ(กิจกรรมเสริมสรางคุณคาให
ผูสงูอายุในชุมชน) 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมพฒันาศักยภาพ
ผูสงูอาย ุ(กิจกรรมเสริมสรางคุณคาใหผูสูงอายุในชุมชน) เชน คาอาหาร
และเครือ่งดื่ม คาวิทยากร คาปาย ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที1่3) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ขอ 6 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที ่148  
ลําดับที ่3 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการอบรมสงเสริมการจัดทําแผนชุมชนใหแกคณะกรรมการหมูบานและ
ประชาชนตําบลยางฮอม 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมการจัดทํา 
แผนชุมชนใหแกคณะกรรมการหมูบานและประชาชนตําบลยางฮอม 
เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ปายไวนิล คาทํา
เอกสารและสิง่พิมพ และวัสด ุเครื่องเขียน และอุปกรณ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน หนาที ่220 ลําดับที ่1(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการอบรมใหความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม   
คาวิทยากร คาปายไวนิลโครงการ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
 ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที ่4 ธ.ค. 2560 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที ่149  
ลําดับที ่4 (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
อุดหนุนโครงการสงเสริมการพฒันาทักษะภาวะผูนําองคกรสตรีอําเภอขุนตาล จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการพฒันาทักษะภาวะผูนํา
องคกรสตรอีําเภอขุนตาล และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที ่150  
ลําดับที ่10 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเดก็เล็ก จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาดําเนินโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก ประจําปงบประมาณ 2563 เชน คาซื้อเหรียญรางวัล ถวยรางวัล 
ของรางวลั จัดทําปาย จัดซื้อวัสดุอปุกรณการแขงขันกีฬา และตกแตง
สถานที ่คาบํารุงสถานที่การแขงขันกีฬา ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่155  
ลําดับที ่22 (กองการศึกษา) 

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 237,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 140,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  (1)คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีตางๆ  
 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีตางๆ ซึ่งเปนวันสําคัญของ
ทางราชการ เชน วันปยะมหาราช,วันเฉลิมพระชนมพรรษา,วันแม
แหงชาติ ฯลฯ  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 ส.ค. 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศกึษา) 

      

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการจัดงานประเพณสีงกรานต จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต ประจําปงบประมาณ 2563 เชน คาไวนิล คาวัสดุ 
อุปกรณ ประกอบโครงการฯ  คาซื้อน้ําด่ืม น้ําแข็ง แกวน้ําพลาสติก  
ถุงเก็บขยะ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่150  
ลําดับที ่2 (กองการศึกษา) 
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โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา ประจําปงบประมาณ 2563 เชน คาไวนิล คาวัสดุ 
อุปกรณ ประกอบโครงการฯ  คาซื้อน้ําด่ืม น้ําแข็ง แกวน้ําพลาสติก ถุง
เก็บขยะ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่151  
ลําดับที ่6 (กองการศึกษา) 

      

    
โครงการจัดงานนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

จํานวน 70,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานนอมสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุย
เดช ประจําปงบประมาณ 2563 เชน คาไวนิล คาวัสดุ อุปกรณ ประกอบ
โครงการฯ  คาซื้อน้ําด่ืม น้ําแข็ง แกวน้ําพลาสติก ถุงเก็บขยะ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ 
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนกักีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่ 150 ลําดับที ่1 (กองการศึกษา) 

      

    
โครงการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปกปองและเชดิชูสถาบัน
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ ประจําป
งบประมาณ 2563 เชน คาไวนิล คาวัสดุ อุปกรณ ประกอบ
โครงการฯ  คาซื้อน้ําด่ืม น้ําแข็ง แกวน้ําพลาสติก ถุงเก็บขยะ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที ่146 ลําดับ
ที่ 12 (กองการศึกษา) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 97,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 97,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
อุดหนุนกิจกรรมรวมงานพอขุนเมง็รายมหาราช จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจกรรมงานพอขุนเมง็รายมหาราช ใหแก  
ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที ่154 
ลําดับที ่16 (กองการศึกษา) 

      

    
อุดหนุนโครงการงานเทิดพระเกียรติสมเดจ็ยา ณ พระตําหนกัดอยตุง จํานวน 3,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการงานเทิดพระเกียรตสิมเด็จยา  
ณ พระตําหนักดอยตงุ ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่152  
ลําดับที ่10(กองการศึกษา) 

      

    
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณสีักการะอนสุาวรียพอขุนเมง็รายมหาราช
และงานรดน้ําดําหัวผูวาราชการจงัหวัด 

จํานวน 3,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสกัการะอนุสาวรีย 
พอขุนเม็งรายมหาราชและงานรดน้ําดําหัวผูวาราชการจังหวดั ใหแก  
ทําการปกครองอําเภอขุนตาล 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที ่154  
ลําดับที ่17(กองการศึกษา) 

      

    
อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
ฯ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 

จํานวน 3,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็
พระเจาอยูหัว ร.10 ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที ่154  
ลําดับที ่18(กองการศึกษา) 
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อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันคลายวันพระบรมราชสมภพ ของ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนภาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ 

จํานวน 3,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันคลายวันพระบรม
ราชสมภพ ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ  ใหแก  
ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที ่153  
ลําดับที ่11 (กองการศึกษา) 

      

    

อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเดจ็
พระบรมชนภาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที ่
 9 (วันที่ 13 ตุลาคม) 

จํานวน 3,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันคลายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที ่9 (วันที่ 13 ตุลาคม) ใหแก  
ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที ่152  
ลําดับที ่9 (กองการศึกษา) 

      

    

อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร มหาวรชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 

จํานวน 3,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา ของพระบาทสมเดจ็ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่10 ใหแก  
ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที ่154 ลําดับ
ที่ 15(กองการศึกษา) 
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อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเดจ็
พระบรมราชนนีพันปหลวง และวันแมแหงชาต ิ

จํานวน 3,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา ของสมเดจ็พระบรมราชชนนีพันปหลวง และวันแม
แหงชาติ ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที ่153  
ลําดับที ่12(กองการศึกษา) 

      

    
อุดหนุนโครงการจัดงานวันปยมหาราช จํานวน 3,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดวันปยมหาราช ใหแก  
ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที ่153  
ลําดับที ่13 (กองการศึกษา) 

      

    
อุดหนุนโครงการรวมงานทานหาแมฟาหลวง จํานวน 3,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรวมงานทานหาแมฟาหลวง ใหแก  
ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที ่153  
ลําดับที ่14 (กองการศึกษา) 

      

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
อุดหนุนโครงการธรรมะสญัจร จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการธรรมะสัญจร ใหแก สภาวัฒนธรรม
ตําบลยางฮอม 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที ่151  
ลําดับที ่5 (กองการศึกษา) 
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งานวิชาการวางแผนและสงเสรมิการทองเที่ยว รวม 10,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาจางโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง
, โทรทัศน, ประชาสมัพันธเคลือ่นที,่ โรงมหรสพ หรือสิ่งพมิพตางๆ และ
อัดรูปภาพ ถายเอกสาร เขาเลมเอกสาร ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 ส.ค. 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ -รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(สํานกัปลัดเทศบาล) 
 

      

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 26,210,186 บาท 

  
งบกลาง รวม 26,210,186 บาท 

   
งบกลาง รวม 26,210,186 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 194,415 บาท 

      

  -เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ดังนี้ 
  (1) พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ต้ังไว  115,917  
  (2) พนักงานจางตามภารกิจ(ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)) จายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 61,560 บาท  จายจากเงินรายได  16,938 บาท      
-เพื่อจายเปนคาสมทบเงินกองทนุหลักประกันสังคมในอัตรารอยละหา
ของคาจางพรอมหักคาจางของพนกังานจางสงเปนเงินสมทบในอัตรา
เดียวกัน 
-เปนไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว 9 ลว. 22 ม.ค. 2557  
-เปนไปตามพระราชบัญญัตปิระกันสงัคม พ.ศ.2533   
-เปนไปตามหนังสือสํานกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที ่10 ก.ค. 2557  
-ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แผนงานงบกลาง  
ลําดับที ่1 หนา 220 (งบกลาง) 
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เบี้ยยังชีพผูสงูอาย ุ จํานวน 17,930,400 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยงัชีพผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลยางฮอม  
ชวงอายุ 60-69 ป  รายละ 600 บาท 
ชวงอายุ 70-79 ป  รายละ 700 บาท 
ชวงอายุ 80-89 ป  รายละ 800 บาท 
ชวงอายุ 90 ขึ้นไป  รายละ 1,000 ตอเดือน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสงูอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552  
และที่แกไขเพิม่เติม  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่156  
ลําดับที ่1(งบกลาง) 

      

   
เบี้ยยังชีพคนพกิาร จํานวน 5,414,400 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยงัชีพคนพิการในพื้นที่ตําบลยางฮอม  
รายละ 800 บาทตอเดอืน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที ่2)
พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวของ  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่156  
ลําดับที ่2(งบกลาง) 

      

   
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 330,000 บาท 

      

   -เพือ่จายเปนเงนิสงเคราะหเบี้ยยงัชีพแกผูปวยเอดสในพืน้ที่ตาํบลยางฮอม 
รายละ 500 บาทตอเดอืน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่156  
ลําดับที ่3(งบกลาง) 

      

   
สํารองจาย จํานวน 1,044,591 บาท 

      

  -เพื่อใชจายกรณจีําเปน ฉุกเฉินเกี่ยวกบัการปองกันและบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ เชน การปองกันและ
แกไขปญหาอทุกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว  
วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน และโรคติดตอ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0810.7/
ว 6768 ลว.29  พ.ย. 2560 (งบกลาง) 
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รายจายตามขอผูกพัน       

    
คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชน
ไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร    สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ปายจราจร  กระจกโคงจราจร  
กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา   
เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร  ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ  
-เปนไปตามพระราชบัญญัตจิารจรทางบก พ.ศ. 2522 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/
ว 3203 ลงวันที ่4 ตุลาคม 2539 เรื่องการตั้งงบประมาณและเบิก
จายเงินคาใชจายในการจัดการจราจร 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892  
ลงวันที ่28 มิถุนายน 2562 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจายและเบิก
จายเงินคาใชจายเกี่ยวกับการจัดการจราจร (งบกลาง) 

      

    
เงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ประจาํป จํานวน 48,253 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ประจําป ตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
ขอ 16  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกบัคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 (งบกลาง) 

      

    
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนคาสมทบเงินกองทนุเงินทดแทนในอัตรารอยละ 0.2  
ของคาจาง โดยประมาณทัง้ป ของพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจาง
ทั่วไป และพนักงานจางตามภารกิจ(ผูดูแลเด็ก(ทักษะ)) 
-เปนไปตามรพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2)พ.ศ.2561  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที ่24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (งบกลาง) 

      

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (สปสท.) จํานวน 400,000 บาท 

      

  -เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรอื
พื้นที ่(สปสท.) 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0891.3/
ว 1110 ลงวันที ่3 เมษายน 2550 เรื่องการดําเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที ่(งบกลาง) 
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 235,750 บาท 

      

  -เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพ ของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหนจ็บํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว 1093 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2554 (งบกลาง) 

      

   
เงินสมทบกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 592,377 บาท 

      

  -เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 
ประจําปงบประมาณ 2562  
-เปนไปตามพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  
(ฉบับที ่7) พ.ศ.2548 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหนจ็บํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว 2305 ลงวันที ่26 ก.ค. 2561(งบกลาง) 

      

 



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 235,750

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

10,000

เงินค่าบารุง มาคม
ันนิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย ประจาปี
48,253

เงิน มทบกองทุนเงินทด
แทน

10,000

เงิน มทบกองทุนหลัก
ประกัน ุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
( ป ท.)

400,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด ์ 330,000

เงิน มทบกองทุนประกัน
ังคม

194,415

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ 17,930,400

เงิน มทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ ่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

592,377

ารองจ่าย 1,044,591

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,414,400

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 235,750

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

10,000

เงินค่าบารุง มาคม
ันนิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย ประจาปี
48,253

เงิน มทบกองทุนเงินทด
แทน

10,000

เงิน มทบกองทุนหลัก
ประกัน ุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
( ป ท.)

400,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด ์ 330,000

เงิน มทบกองทุนประกัน
ังคม

194,415

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ 17,930,400

เงิน มทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ ่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

592,377

ารองจ่าย 1,044,591

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,414,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทน มาชิก ภา
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหาร ่วนตาบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 540,000 1,569,960

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 12,000 24,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

60,000 240,000

เงินเดือนพนักงาน 1,431,000 1,339,560 3,815,700

เงินวิทยฐานะ 126,000

เงินประจาตาแหน่ง 78,000 102,000 60,000

งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 64,400

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น

80,000 194,000 30,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน 84,000 96,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินค่าตอบแทน มาชิก ภา
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น

1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหาร ่วนตาบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,375,440 3,485,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 162,000 198,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

102,900 402,900

เงินเดือนพนักงาน 7,076,340 13,662,600

เงินวิทยฐานะ 126,000

เงินประจาตาแหน่ง 228,000 468,000

งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 118,200 187,400

ค่าเบี้ยประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น

410,000 724,000

ค่าเช่าบ้าน 516,000 756,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 312,000 924,200 100,000

ค่าติดตั้งเครื่องรับ
ัญญาณอินเทอเน็ตของ 

ศพด. 9 แห่ง
19,800

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 15,000 5,500

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การช่วยเหลือประชาชน
ของเทศบาลตาบลยาง
ฮอม (ด้าน ่งเ ริมและ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต)

30,000

การช่วยเหลือประชาชน
ของเทศบาลตาบลยาง
ฮอม (ด้าน าธารณภัย)

30,000

ขับเคลื่อนโครงการ ัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษ ุนัขบ้า

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณี งกรานต์

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

25,000 55,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 873,500 2,219,700

ค่าติดตั้งเครื่องรับ
ัญญาณอินเทอเน็ตของ 

ศพด. 9 แห่ง
19,800

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

70,000 110,500

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การช่วยเหลือประชาชน
ของเทศบาลตาบลยาง
ฮอม (ด้าน ่งเ ริมและ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต)

30,000

การช่วยเหลือประชาชน
ของเทศบาลตาบลยาง
ฮอม (ด้าน าธารณภัย)

30,000

ขับเคลื่อนโครงการ ัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษ ุนัขบ้า

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณี งกรานต์

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การเลือกตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

34,500 60,000 60,000

โครงการการช่วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาล
ตาบลยางฮอม (ด้านการ
ให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย)

30,000

โครงการการดูแลระยะ
ยาว าหรับผู้ ูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง

10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000

โครงการควบคุมรณรงค์
และป้องกันโรคพิษ ุนัข
บ้า

20,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

40,000

โครงการคาราวานเ ริม
ร้างเด็ก

30,000

โครงการคิด ร้าง รรค์
แต่เยาว์วัย

12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การเลือกตั้ง

700,000 700,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

345,320 499,820

โครงการการช่วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาล
ตาบลยางฮอม (ด้านการ
ให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย)

30,000

โครงการการดูแลระยะ
ยาว าหรับผู้ ูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง

10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000

โครงการควบคุมรณรงค์
และป้องกันโรคพิษ ุนัข
บ้า

20,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

40,000

โครงการคาราวานเ ริม
ร้างเด็ก

30,000

โครงการคิด ร้าง รรค์
แต่เยาว์วัย

12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานน้อม
านึกในพระมหา

กรุณาธิคุณพระบาท ม
เด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

70,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

30,000

โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์ ิน

โครงการจัดระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินประจา
ตาบลยางฮอม

40,000

โครงการจัดอบรมเข้า
ค่ายเยาวชนรักป่าและ
ิ่งแวดล้อม

10,000

โครงการชุมชนปลอด
ขยะ Zero Waste

20,000

โครงการเทศบาลตาบล
ยางฮอมยิ้มบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่

25,000

โครงการนิทรรศการ
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตาบลยางฮอม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานน้อม
านึกในพระมหา

กรุณาธิคุณพระบาท ม
เด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

70,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

30,000

โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์ ิน

200,000 200,000

โครงการจัดระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินประจา
ตาบลยางฮอม

40,000

โครงการจัดอบรมเข้า
ค่ายเยาวชนรักป่าและ
ิ่งแวดล้อม

10,000

โครงการชุมชนปลอด
ขยะ Zero Waste

20,000

โครงการเทศบาลตาบล
ยางฮอมยิ้มบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่

25,000

โครงการนิทรรศการ
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตาบลยางฮอม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบพึ่งพาตนเองใน
ชุมชน

30,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะอันตรายในชุมชน
ตาบลยางฮอม

50,000

โครงการปกป้องและ
เชิดชู ถาบันพระมหา
กษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์

10,000

โครงการประกวดชุมชน
ปลอดขยะ เศรษฐกิจพอ
เพียง

15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
ตาบลยางฮอม

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอด ์และ
โรคติดต่อทางเพศ
ัมพันธ์แก่เยาวชนใน

ตาบลยางฮอม

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบพึ่งพาตนเองใน
ชุมชน

30,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะอันตรายในชุมชน
ตาบลยางฮอม

50,000

โครงการปกป้องและ
เชิดชู ถาบันพระมหา
กษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์

10,000

โครงการประกวดชุมชน
ปลอดขยะ เศรษฐกิจพอ
เพียง

15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
ตาบลยางฮอม

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอด ์และ
โรคติดต่อทางเพศ
ัมพันธ์แก่เยาวชนใน

ตาบลยางฮอม

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจ
หน้าที่

30,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุการจราจรทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุการจราจรทาง
ถนนช่วงเทศกาล
งกรานต์

5,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอา า มัคร
ป้องกันไฟป่าและหมอก
ควัน

70,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะ ั้น าหรับเด็กและ
เยาวชน

18,000

โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค
มือ เท้า ปาก ใน ศพด
.ตาบลยางฮอม

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจ
หน้าที่

30,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุการจราจรทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุการจราจรทาง
ถนนช่วงเทศกาล
งกรานต์

5,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอา า มัคร
ป้องกันไฟป่าและหมอก
ควัน

70,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะ ั้น าหรับเด็กและ
เยาวชน

18,000

โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค
มือ เท้า ปาก ใน ศพด
.ตาบลยางฮอม

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฝ้าระวังเพื่อ
ป้องกันและช่วยเหลือผู้
ประ บภัยในพื้นที่ตาบล
ยางฮอม

150,000

โครงการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่
ังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กขององค์กรปกครอง
่วนท้องถิ่น

80,000

โครงการพัฒนารูปแบบ
การดูแลระยะยาว
าหรับผู้ ูงอายุและ

ครอบครัวผู้ ูงอายุ(The 
project of Long 
Term Care Service 
Development for 
the Frail Elderly and 
their Families)

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มพัฒนา
ตรีและเ ริม ร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการและผู้
ดูแลคนพิการเพื่อการ
เรียนรู้

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฝ้าระวังเพื่อ
ป้องกันและช่วยเหลือผู้
ประ บภัยในพื้นที่ตาบล
ยางฮอม

150,000

โครงการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่
ังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กขององค์กรปกครอง
่วนท้องถิ่น

80,000

โครงการพัฒนารูปแบบ
การดูแลระยะยาว
าหรับผู้ ูงอายุและ

ครอบครัวผู้ ูงอายุ(The 
project of Long 
Term Care Service 
Development for 
the Frail Elderly and 
their Families)

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มพัฒนา
ตรีและเ ริม ร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการและผู้
ดูแลคนพิการเพื่อการ
เรียนรู้

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการมหกรรม
อาหาร (ยางฮอมม่วนใจ๋ 
ใ ่ใจ ุขภาพ)

40,000

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเ พติด

10,000

โครงการรณรงค์รักษา
ความ ะอาดแหล่ง
น้า/ลาห้วย

10,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหายใจ 
เช่น ไข้หวัด 2009, ไข้
หวัดนก

15,000

โครงการ ่งเ ริมกลุ่ม
อาชีพในพื้นที่ตาบลยาง
ฮอม (กิจกรรม ่งเ ริม
อาชีพ ตรีการนวดแผน
ไทย)

10,000

โครงการ ่งเ ริมการ
จัดการน้าเ ียของ ถาน
ประกอบการในชุมชน
ตาบลยางฮอม

10,000

โครงการ ่งเ ริมการ
จัดการ ิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนตาบลยางฮอม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการมหกรรม
อาหาร (ยางฮอมม่วนใจ๋ 
ใ ่ใจ ุขภาพ)

40,000

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเ พติด

10,000

โครงการรณรงค์รักษา
ความ ะอาดแหล่ง
น้า/ลาห้วย

10,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหายใจ 
เช่น ไข้หวัด 2009, ไข้
หวัดนก

15,000

โครงการ ่งเ ริมกลุ่ม
อาชีพในพื้นที่ตาบลยาง
ฮอม (กิจกรรม ่งเ ริม
อาชีพ ตรีการนวดแผน
ไทย)

10,000

โครงการ ่งเ ริมการ
จัดการน้าเ ียของ ถาน
ประกอบการในชุมชน
ตาบลยางฮอม

10,000

โครงการ ่งเ ริมการ
จัดการ ิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนตาบลยางฮอม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ ่งเ ริมและ
พัฒนาเกษตรเพื่อ ืบ
านพระราชดาริตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระมหา
กษัตริย์และพระบรม
วงศ์ษานุวงศ์

50,000

โครงการ นับ นุนค่า
จัดการเรียนการ อน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าจัดการเรียนการ
อน/รายหัว)

367,200

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา
าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก(ศพด.)

196,620

โครงการเ ริม ร้างภูมิ
คุ้มกันให้แก่ครอบครัว 
(กิจกรรม ่งเ ริมความ
ัมพันธ์ มาชิกครอบ

ครัวทุกช่วงวัย)

10,000

โครงการอบรมการ ร้าง
ุขภาพรวมพลคน าม

วัย
20,000

โครงการอบรมจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้
ระดับปฐมวัย

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ ่งเ ริมและ
พัฒนาเกษตรเพื่อ ืบ
านพระราชดาริตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระมหา
กษัตริย์และพระบรม
วงศ์ษานุวงศ์

50,000

โครงการ นับ นุนค่า
จัดการเรียนการ อน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าจัดการเรียนการ
อน/รายหัว)

367,200

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา
าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก(ศพด.)

196,620

โครงการเ ริม ร้างภูมิ
คุ้มกันให้แก่ครอบครัว 
(กิจกรรม ่งเ ริมความ
ัมพันธ์ มาชิกครอบ

ครัวทุกช่วงวัย)

10,000

โครงการอบรมการ ร้าง
ุขภาพรวมพลคน าม

วัย
20,000

โครงการอบรมจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้
ระดับปฐมวัย

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมป้องกัน
และบรรเทา าธารณภัย
ให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลยางฮอม

30,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการร้านค้า

15,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพด้านกฎหมาย
าหรับคณะผู้บริหาร

ท้องถิ่น มาชิก ภาท้อง
ถิ่น และพนักงาน
เทศบาลตาบลยางฮอม

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ ูงอายุ 
(กิจกรรมเ ริม ร้างคุณ
ค่าให้ผู้ ูงอายุในชุมชน)

10,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ ูงอายุใน
ชุมชน

15,000

โครงการอบรม ่งเ ริม
การจัดทาแผนชุมชนให้
แก่คณะกรรมการหมู่
บ้านและประชาชน
ตาบลยางฮอม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมป้องกัน
และบรรเทา าธารณภัย
ให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลยางฮอม

30,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการร้านค้า

15,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพด้านกฎหมาย
าหรับคณะผู้บริหาร

ท้องถิ่น มาชิก ภาท้อง
ถิ่น และพนักงาน
เทศบาลตาบลยางฮอม

15,000 15,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ ูงอายุ 
(กิจกรรมเ ริม ร้างคุณ
ค่าให้ผู้ ูงอายุในชุมชน)

10,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ ูงอายุใน
ชุมชน

15,000

โครงการอบรม ่งเ ริม
การจัดทาแผนชุมชนให้
แก่คณะกรรมการหมู่
บ้านและประชาชน
ตาบลยางฮอม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้การขออนุญาตตาม พ
.ร.บ. าธารณ ุข พ.ศ
.2535

15,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเ พติด

10,000

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
จ่ายเป็นค่าอาหารกลาง
วัน าหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 
9 แห่ง

1,058,400

โครงการอุ้ย อนหลาน
ืบ านภูมิปัญญาท้อง

ถิ่น
10,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 650,000 60,000 30,000

ค่าวัสดุ

วั ดุเครื่องแต่งกาย 20,000

วั ดุยานพาหนะและขน ่ง

วั ดุคอมพิวเตอร์ 40,000 30,000 50,000

วั ดุ ารวจ 3,300

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 10,000 10,000

วั ดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000

วั ดุเครื่องดับเพลิง 49,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้การขออนุญาตตาม พ
.ร.บ. าธารณ ุข พ.ศ
.2535

15,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเ พติด

10,000

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
จ่ายเป็นค่าอาหารกลาง
วัน าหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 
9 แห่ง

1,058,400

โครงการอุ้ย อนหลาน
ืบ านภูมิปัญญาท้อง

ถิ่น
10,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 130,000 870,000

ค่าวัสดุ

วั ดุเครื่องแต่งกาย 20,000

วั ดุยานพาหนะและขน ่ง 10,000 10,000

วั ดุคอมพิวเตอร์ 110,000 230,000

วั ดุ ารวจ 5,600 8,900

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 140,000

วั ดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 400,000 430,000

วั ดุเครื่องดับเพลิง 49,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 50,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วั ดุวิทยาศา ตร์หรือการ
แพทย์

180,000

ค่าอาหารเ ริม (นม) 1,349,006

วั ดุก่อ ร้าง 30,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000

วั ดุ านักงาน 50,000 50,000 90,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการ ื่อ ารและโทร
คมนาคม

69,228

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ านักงาน

เก้าอี้พนักพิงต่า 4,800

เก้าอี้พนังพิงกลาง 9,570

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยก ่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาดไม่
ต่ากว่า 24,000 บีทียู

32,400

เครื่องปรับอากาศติด
ผนัง ขนาดไม่ต่ากว่า 
18,000 บีทียู

28,600

ตู้บานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต

4,800 14,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วั ดุวิทยาศา ตร์หรือการ
แพทย์

180,000

ค่าอาหารเ ริม (นม) 1,349,006

วั ดุก่อ ร้าง 10,000 40,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 70,000

วั ดุ านักงาน 200,000 390,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการ ื่อ ารและโทร
คมนาคม

128,400 197,628

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 1,650,000 1,650,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 35,000 35,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ านักงาน

เก้าอี้พนักพิงต่า 11,800 16,600

เก้าอี้พนังพิงกลาง 9,570

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยก ่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาดไม่
ต่ากว่า 24,000 บีทียู

32,400

เครื่องปรับอากาศติด
ผนัง ขนาดไม่ต่ากว่า 
18,000 บีทียู

28,600

ตู้บานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต

19,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กเก็บเอก าร 2 
บาน

ตู้เหล็กเก็บเอก าร แบบ 
2 บาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2,950

โต๊ะอเนกประ งค์ 36,000

พัดลมติดผนัง ขนาดไม่
น้อยกว่า 16 นิ้ว

1,300 23,400

พัดลมอุต าหกรรม

ลอกเกอร์ 9 ประตู มีหู
าหรับร้อย ายยูพร้อม

กุญแจล๊อก
9,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
าหรับงาน านักงาน 

(จอแ ดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

34,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
าหรับงาน านักงาน * 

(จอแ ดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
าหรับงาน านักงาน* 

(จอแ ดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

17,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กเก็บเอก าร 2 
บาน

27,500 27,500

ตู้เหล็กเก็บเอก าร แบบ 
2 บาน

11,000 11,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2,950

โต๊ะอเนกประ งค์ 36,000

พัดลมติดผนัง ขนาดไม่
น้อยกว่า 16 นิ้ว

24,700

พัดลมอุต าหกรรม 19,200 19,200

ลอกเกอร์ 9 ประตู มีหู
าหรับร้อย ายยูพร้อม

กุญแจล๊อก
9,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
าหรับงาน านักงาน 

(จอแ ดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

34,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
าหรับงาน านักงาน * 

(จอแ ดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

17,000 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
าหรับงาน านักงาน* 

(จอแ ดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

17,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
าหรับ านักงาน 

จอแ ดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก าหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดา (18 
หน้า/นาที)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดา ชนิด 
Network าหรับ
กระดาษขนาด A3

54,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดา 
ชนิด Network แบบที่ 
1 (28 หน้า/นาที)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

30,100

เครื่อง ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
าหรับ านักงาน 

จอแ ดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก าหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดา (18 
หน้า/นาที)

2,600 2,600

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดา ชนิด 
Network าหรับ
กระดาษขนาด A3

54,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดา 
ชนิด Network แบบที่ 
1 (28 หน้า/นาที)

8,900 8,900

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300 4,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

30,100

เครื่อง ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าจัดซื้อตู้เก็บถุงนอน 3 
ชั้น 18 ช่อง

4,500

ค่าจัดซื้อโต๊ะกิจกรรม
อนุบาลอนุบาลโฟเมก้า 
พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว

35,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทาน้าอุ่นและน้า
เย็น แบบต่อท่อขนาด 2 
ก๊อก

26,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครอ แยกเ ียง 2 ทาง 
3 ทาง 4 ทาง

2,900

ชุดไมค์ประชุมแบบมีผู้
เข้าร่วมประชุม 20 คน 
ประธาน 1 คน

100,000

ตู้ลาโพงแหลม 8 นิ้ว 1,900

แอมป์ขยายเ ียง 1,000 
วัตต์

21,500

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าจัดซื้อตู้เก็บถุงนอน 3 
ชั้น 18 ช่อง

4,500

ค่าจัดซื้อโต๊ะกิจกรรม
อนุบาลอนุบาลโฟเมก้า 
พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว

35,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทาน้าอุ่นและน้า
เย็น แบบต่อท่อขนาด 2 
ก๊อก

26,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครอ แยกเ ียง 2 ทาง 
3 ทาง 4 ทาง

2,900

ชุดไมค์ประชุมแบบมีผู้
เข้าร่วมประชุม 20 คน 
ประธาน 1 คน

100,000

ตู้ลาโพงแหลม 8 นิ้ว 1,900

แอมป์ขยายเ ียง 1,000 
วัตต์

21,500

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562  15:57:15 หน้า : 32/78



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

รายจ่ายค่าบารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(เครื่องจักรกล ยาน
พาหนะ (รถJCB ถานี
ูบน้า ฯลฯ)

520,000

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บารุงรักษาโครง ร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

40,000 20,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องเป่าลม 96,000

ครุภัณฑ์วิทยาศา ตร์หรือการ
แพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิต
ดิจิตอล

7,200

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
่ง

รถยนต์กระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า

2,500,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพ ดิจิตอล 
พร้อมเลน ์

ครุภัณฑ์ ารวจ

กล้องวัดมุม แบบอิเล็ก
ทรอนิค ์

110,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

รายจ่ายค่าบารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(เครื่องจักรกล ยาน
พาหนะ (รถJCB ถานี
ูบน้า ฯลฯ)

520,000

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บารุงรักษาโครง ร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

120,000 180,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องเป่าลม 96,000

ครุภัณฑ์วิทยาศา ตร์หรือการ
แพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิต
ดิจิตอล

7,200

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
่ง

รถยนต์กระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า

2,500,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพ ดิจิตอล 
พร้อมเลน ์

35,000 35,000

ครุภัณฑ์ ารวจ

กล้องวัดมุม แบบอิเล็ก
ทรอนิค ์

110,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องวัดระยะทางด้วย
เลเซอร์

18,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าชดเชยผลอา ิน

เงินชดเชยค่างานก่อ
ร้าง (ค่า K)

45,000

ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

ก่อ ร้างถนน ค ล ( าย
ทุ่งมอญ) หมู่ 20

200,000

ก่อ ร้างถนน ค ล. 
(ซอย 7) หมู่ 14

200,000

ก่อ ร้างถนน ค ล. 
(ซอยหลังวัด) หมู่ 1

50,000

ก่อ ร้างถนน ค ล. 
( ายน้าบ่อติบ) หมู่ 7

200,000

ก่อ ร้างถนน ค ล.(ซอย 
4) หมู่ 19

200,000

ก่อ ร้างท่อเหลี่ยม ค ล. 
ชนิดช่องทางเดียว (ช่วง
นาเพ็ญวร) หมู่ 1

150,000

ก่อ ร้างท่อเหลี่ยม
ลาห้วยโป่ง เชื่อมหมู่ 7  
หมู่ 18

200,000

ก่อ ร้างที่จอดรถของผู้
มาติดต่อราชการ ศพด
.บ้านชมภู

128,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องวัดระยะทางด้วย
เลเซอร์

18,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าชดเชยผลอา ิน

เงินชดเชยค่างานก่อ
ร้าง (ค่า K)

45,000

ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

ก่อ ร้างถนน ค ล ( าย
ทุ่งมอญ) หมู่ 20

200,000

ก่อ ร้างถนน ค ล. 
(ซอย 7) หมู่ 14

200,000

ก่อ ร้างถนน ค ล. 
(ซอยหลังวัด) หมู่ 1

50,000

ก่อ ร้างถนน ค ล. 
( ายน้าบ่อติบ) หมู่ 7

200,000

ก่อ ร้างถนน ค ล.(ซอย 
4) หมู่ 19

200,000

ก่อ ร้างท่อเหลี่ยม ค ล. 
ชนิดช่องทางเดียว (ช่วง
นาเพ็ญวร) หมู่ 1

150,000

ก่อ ร้างท่อเหลี่ยม
ลาห้วยโป่ง เชื่อมหมู่ 7  
หมู่ 18

200,000

ก่อ ร้างที่จอดรถของผู้
มาติดต่อราชการ ศพด
.บ้านชมภู

128,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อ ร้างฝายน้าล้น ค ล. 
ร่อง ลี (หอประชุม หมู่ 
12)

200,000

ก่อ ร้างรั้ว ศพด.บ้านป่า
แดง

65,000

ก่อ ร้างรางระบายน้า 
รูปตัวยู (ซอย1) ชนิดมี
ฝาปิด หมู่ 2

200,000

ก่อ ร้างรางระบายน้า 
รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด 
(ซอยฝายต้นเดื่อ) หมู่ 6

200,000

ก่อ ร้างรางระบายน้า 
รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด 
( ายหน้าวัดถึงร่อง
หวาย) หมู่ 17

200,000

ก่อ ร้างรางระบายน้า 
รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด หมู่ 
11

200,000

ก่อ ร้างรางระบายน้า 
รูปตัวยู หมู่ 21

200,000

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณ านักงาน
เทศบาลตาบลยางฮอม

280,000

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้าน
น้าแพร่ หมู่ 4

280,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อ ร้างฝายน้าล้น ค ล. 
ร่อง ลี (หอประชุม หมู่ 
12)

200,000

ก่อ ร้างรั้ว ศพด.บ้านป่า
แดง

65,000

ก่อ ร้างรางระบายน้า 
รูปตัวยู (ซอย1) ชนิดมี
ฝาปิด หมู่ 2

200,000

ก่อ ร้างรางระบายน้า 
รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด 
(ซอยฝายต้นเดื่อ) หมู่ 6

200,000

ก่อ ร้างรางระบายน้า 
รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด 
( ายหน้าวัดถึงร่อง
หวาย) หมู่ 17

200,000

ก่อ ร้างรางระบายน้า 
รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด หมู่ 
11

200,000

ก่อ ร้างรางระบายน้า 
รูปตัวยู หมู่ 21

200,000

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณ านักงาน
เทศบาลตาบลยางฮอม

280,000

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้าน
น้าแพร่ หมู่ 4

280,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้าน
ยางฮอม หมู่ 8

280,000

จัดทาที่จอดรถ านัก
งานเทศบาลตาบลยาง
ฮอม

309,000

ติดตั้งไฟฟ้าแรงต่าภาย
ใน พร้อมติดตั้งมิเตอร์ 
ขนาด 3 เฟ  15 แอมป์ 
ให้กับระบบประปาหมู่ 
7 และ หมู่ 12

50,000

ปรับปรุงระบบประปา
ภูเขา หมู่ 10

200,000

ร้างฝายทดน้า (ช่วง
บ้านนายมงคล) หมู่ 15

200,000

ร้างพนังป้องกันน้า
เซาะตลิ่ง ลาห้วยป่าแดง 
(ช่วงบ้านนายวรยศ) หมู่ 
16

200,000

ร้างพนังป้องกันน้า
เซาะถนน ( ายบ้านน้า
แพร่ เชื่อมบ้านงาม
เมือง) หมู่ 14

90,000

ร้างหอถัง ูงพร้อมถัง
เก็บน้า หมู่ 5

340,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและ ิ่งก่อ ร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้าน
ยางฮอม หมู่ 8

280,000

จัดทาที่จอดรถ านัก
งานเทศบาลตาบลยาง
ฮอม

309,000

ติดตั้งไฟฟ้าแรงต่าภาย
ใน พร้อมติดตั้งมิเตอร์ 
ขนาด 3 เฟ  15 แอมป์ 
ให้กับระบบประปาหมู่ 
7 และ หมู่ 12

50,000

ปรับปรุงระบบประปา
ภูเขา หมู่ 10

200,000

ร้างฝายทดน้า (ช่วง
บ้านนายมงคล) หมู่ 15

200,000

ร้างพนังป้องกันน้า
เซาะตลิ่ง ลาห้วยป่าแดง 
(ช่วงบ้านนายวรยศ) หมู่ 
16

200,000

ร้างพนังป้องกันน้า
เซาะถนน ( ายบ้านน้า
แพร่ เชื่อมบ้านงาม
เมือง) หมู่ 14

90,000

ร้างหอถัง ูงพร้อมถัง
เก็บน้า หมู่ 5

340,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและ ิ่งก่อ ร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนและก่อ
ร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง 

หมู่ 4
200,000

ปรับปรุงทางระบายน้า 
2 ข้างทาง (โค้งบ้านนาย
ยอด เมืองมูล) หมู่ 9

200,000

ปรับปรุงระบบประปา 
(ขุดเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมเครื่อง ูบน้าแบบ
ซับเมอร์ ) หมู่ 3

280,000

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 8

200,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่ง ิ่งก่อ ร้าง

130,000

อาคารต่าง ๆ

ร้างอาคาร
อเนกประ งค์ หมู่ 13

200,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนนและก่อ
ร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง 

หมู่ 4
200,000

ปรับปรุงทางระบายน้า 
2 ข้างทาง (โค้งบ้านนาย
ยอด เมืองมูล) หมู่ 9

200,000

ปรับปรุงระบบประปา 
(ขุดเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมเครื่อง ูบน้าแบบ
ซับเมอร์ ) หมู่ 3

280,000

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 8

200,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่ง ิ่งก่อ ร้าง

130,000

อาคารต่าง ๆ

ร้างอาคาร
อเนกประ งค์ หมู่ 13

200,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

ประเภท ค่าจ้างที่
ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อ
การจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและ ิ่งก่อ
ร้าง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 10

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 12

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 13

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

ประเภท ค่าจ้างที่
ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อ
การจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและ ิ่งก่อ
ร้าง

12,000 12,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 10

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 12

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 13

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 15

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 17

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 8

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 9

7,000

อุดหนุนโครงการช่วยลด
การติดเอด ์จากแม่ ู่ลูก 
ภากาชาดไทย พระเจ้า

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โ ม วลี พระราชาทิ
นัดดามาตุ หมู่ที่ 16

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 15

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 17

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 8

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 9

7,000

อุดหนุนโครงการช่วยลด
การติดเอด ์จากแม่ ู่ลูก 
ภากาชาดไทย พระเจ้า

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โ ม วลี พระราชาทิ
นัดดามาตุ หมู่ที่ 16

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการช่วยลด
การติดเอด ์จากแม่ ู่ลูก 
ภากาชาดไทย พระเจ้า

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โ ม วลี พระราชาทิ
นัดดามาตุ หมู่ที่ 18

7,000

อุดหนุนโครงการช่วยลด
การติดเอด ์จากแม่ ู่ลูก 
ภากาชาดไทย พระเจ้า

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โ ม วลี พระราชาทิ
นัดดามาตุ หมู่ที่ 2

7,000

อุดหนุนโครงการช่วยลด
การติดเอด ์จากแม่ ู่ลูก 
ภากาชาดไทย พระเจ้า

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โ ม วลี พระราชาทิ
นัดดามาตุ หมู่ที่ 20

7,000

อุดหนุนโครงการช่วยลด
การติดเอด ์จากแม่ ู่ลูก 
ภากาชาดไทย พระเจ้า

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โ ม วลี พระราชาทิ
นัดดามาตุ หมู่ที่ 21

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการช่วยลด
การติดเอด ์จากแม่ ู่ลูก 
ภากาชาดไทย พระเจ้า

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โ ม วลี พระราชาทิ
นัดดามาตุ หมู่ที่ 18

7,000

อุดหนุนโครงการช่วยลด
การติดเอด ์จากแม่ ู่ลูก 
ภากาชาดไทย พระเจ้า

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โ ม วลี พระราชาทิ
นัดดามาตุ หมู่ที่ 2

7,000

อุดหนุนโครงการช่วยลด
การติดเอด ์จากแม่ ู่ลูก 
ภากาชาดไทย พระเจ้า

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โ ม วลี พระราชาทิ
นัดดามาตุ หมู่ที่ 20

7,000

อุดหนุนโครงการช่วยลด
การติดเอด ์จากแม่ ู่ลูก 
ภากาชาดไทย พระเจ้า

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โ ม วลี พระราชาทิ
นัดดามาตุ หมู่ที่ 21

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการช่วยลด
การติดเอด ์จากแม่ ู่ลูก 
ภากาชาดไทย พระเจ้า

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โ ม วลี พระราชาทิ
นัดดามาตุ หมู่ที่ 5

7,000

อุดหนุนโครงการช่วยลด
การติดเอด ์จากแม่ ู่ลูก 
ภากาชาดไทย พระเจ้า

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โ ม วลี พระราชาทิ
นัดดามาตุ หมู่ที่ 6

7,000

อุดหนุนโครงการช่วยลด
การติดเอด ์จากแม่ ู่ลูก 
ภากาชาดไทย พระเจ้า

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โ ม วลี พระราชาทิ
นัดดามาตุ หมู่ที่ 7

7,000

อุดหนุนโครงการธรรมะ
ัญจร

20,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 1

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการช่วยลด
การติดเอด ์จากแม่ ู่ลูก 
ภากาชาดไทย พระเจ้า

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โ ม วลี พระราชาทิ
นัดดามาตุ หมู่ที่ 5

7,000

อุดหนุนโครงการช่วยลด
การติดเอด ์จากแม่ ู่ลูก 
ภากาชาดไทย พระเจ้า

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โ ม วลี พระราชาทิ
นัดดามาตุ หมู่ที่ 6

7,000

อุดหนุนโครงการช่วยลด
การติดเอด ์จากแม่ ู่ลูก 
ภากาชาดไทย พระเจ้า

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โ ม วลี พระราชาทิ
นัดดามาตุ หมู่ที่ 7

7,000

อุดหนุนโครงการธรรมะ
ัญจร

20,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 1

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 11

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 14

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 19

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 3

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 11

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 14

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 19

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 3

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 4

7,000

อุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 16

6,000

อุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 18

6,000

อุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 2

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และ ุขภาพเด็กของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 4

7,000

อุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 16

6,000

อุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 18

6,000

อุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 2

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 20

6,000

อุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 21

6,000

อุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 5

6,000

อุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 6

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 20

6,000

อุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 21

6,000

อุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 5

6,000

อุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 6

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 7

6,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเ พ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา ิริ
วัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 2

7,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเ พ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา ิริวัฒนา
พรรณวดี หมู่ที่ 16

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบ ุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช

กุมารี หมู่ที่ 7

6,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเ พ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา ิริ
วัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 2

7,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเ พ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา ิริวัฒนา
พรรณวดี หมู่ที่ 16

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเ พ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา ิริวัฒนา
พรรณวดี หมู่ที่ 18

7,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเ พ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา ิริวัฒนา
พรรณวดี หมู่ที่ 20

7,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเ พ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา ิริวัฒนา
พรรณวดี หมู่ที่ 21

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเ พ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา ิริวัฒนา
พรรณวดี หมู่ที่ 18

7,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเ พ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา ิริวัฒนา
พรรณวดี หมู่ที่ 20

7,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเ พ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา ิริวัฒนา
พรรณวดี หมู่ที่ 21

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเ พ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา ิริวัฒนา
พรรณวดี หมู่ที่ 6

7,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเ พ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา ิริวัฒนา
พรรณวดี หมู่ที่ 7

7,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเ พ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา ิริวัฒ
าพรรณวดี หมู่ที่ 5

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเ พ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา ิริวัฒนา
พรรณวดี หมู่ที่ 6

7,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเ พ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา ิริวัฒนา
พรรณวดี หมู่ที่ 7

7,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเ พ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา ิริวัฒ
าพรรณวดี หมู่ที่ 5

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ ่ง
เ ริมการพัฒนาทักษะ
ภาวะผู้นาองค์กร ตรี
อาเภอขุนตาล

5,000

อุดหนุนโครงการ ่ง
เ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแม่และ

เด็กของ มเด็จพระเทพ
รัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 1

7,000

อุดหนุนโครงการ ่ง
เ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแม่และ

เด็กของ มเด็จพระเทพ
รัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 11

7,000

อุดหนุนโครงการ ่ง
เ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแม่และ

เด็กของ มเด็จพระเทพ
รัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 14

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ ่ง
เ ริมการพัฒนาทักษะ
ภาวะผู้นาองค์กร ตรี
อาเภอขุนตาล

5,000

อุดหนุนโครงการ ่ง
เ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแม่และ

เด็กของ มเด็จพระเทพ
รัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 1

7,000

อุดหนุนโครงการ ่ง
เ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแม่และ

เด็กของ มเด็จพระเทพ
รัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 11

7,000

อุดหนุนโครงการ ่ง
เ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแม่และ

เด็กของ มเด็จพระเทพ
รัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 14

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ ่ง
เ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแม่และ

เด็กของ มเด็จพระเทพ
รัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 19

7,000

อุดหนุนโครงการ ่ง
เ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแม่และ

เด็กของ มเด็จพระเทพ
รัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 3

7,000

อุดหนุนโครงการ ่ง
เ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแม่และ

เด็กของ มเด็จพระเทพ
รัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 4

7,000

อุดหนุนโครงการ ืบ
านพระราชปณิธาน
มเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง

เต้านม หมู่ที่ 10

7,000

อุดหนุนโครงการ ืบ
านพระราชปณิธาน
มเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง

เต้านม หมู่ที่ 12

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ ่ง
เ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแม่และ

เด็กของ มเด็จพระเทพ
รัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 19

7,000

อุดหนุนโครงการ ่ง
เ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแม่และ

เด็กของ มเด็จพระเทพ
รัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 3

7,000

อุดหนุนโครงการ ่ง
เ ริมโภชนาการและ
ุขภาพอนามัยแม่และ

เด็กของ มเด็จพระเทพ
รัตนราช ุดาฯ ยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 4

7,000

อุดหนุนโครงการ ืบ
านพระราชปณิธาน
มเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง

เต้านม หมู่ที่ 10

7,000

อุดหนุนโครงการ ืบ
านพระราชปณิธาน
มเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง

เต้านม หมู่ที่ 12

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ ืบ
านพระราชปณิธาน
มเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง

เต้านม หมู่ที่ 13

7,000

อุดหนุนโครงการ ืบ
านพระราชปณิธาน
มเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง

เต้านม หมู่ที่ 15

7,000

อุดหนุนโครงการ ืบ
านพระราชปณิธาน
มเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง

เต้านม หมู่ที่ 17

7,000

อุดหนุนโครงการ ืบ
านพระราชปณิธาน
มเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง

เต้านม หมู่ที่ 8

7,000

อุดหนุนโครงการ ืบ
านพระราชปณิธาน
มเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง

เต้านม หมู่ที่ 9

7,000

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 1

6,000

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 10

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ ืบ
านพระราชปณิธาน
มเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง

เต้านม หมู่ที่ 13

7,000

อุดหนุนโครงการ ืบ
านพระราชปณิธาน
มเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง

เต้านม หมู่ที่ 15

7,000

อุดหนุนโครงการ ืบ
านพระราชปณิธาน
มเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง

เต้านม หมู่ที่ 17

7,000

อุดหนุนโครงการ ืบ
านพระราชปณิธาน
มเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง

เต้านม หมู่ที่ 8

7,000

อุดหนุนโครงการ ืบ
านพระราชปณิธาน
มเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง

เต้านม หมู่ที่ 9

7,000

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 1

6,000

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 10

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 11

6,000

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 12

6,000

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 13

6,000

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 14

6,000

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 15

6,000

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 17

6,000

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 19

6,000

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 3

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 11

6,000

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 12

6,000

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 13

6,000

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 14

6,000

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 15

6,000

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 17

6,000

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 19

6,000

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 3

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 4

6,000

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 8

6,000

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 9

6,000

เงินอุดหนุน ่วนราชการ

ค่าใช้จ่ายโครงการขยาย
เขตไฟฟ้า าธารณะ ให้
แก่การไฟฟ้าภูมิภาค
อาเภอเทิง

250,000

ค่าใช้จ่ายโครงการขยาย
เขตไฟฟ้า ายดับ (ไฟ
กิ่ง) าธารณะภายใน
หมู่บ้าน ให้แก่การไฟฟ้า
ภูมิภาคอาเภอเทิง

500,000

อุดหนุนกิจกรรมร่วม
งานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราช

50,000

อุดหนุนโครงการงาน
เทิดพระเกียรติ มเด็จย่า 
ณ พระตาหนักดอยตุง

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 4

6,000

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 8

6,000

อุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราช
ประ งค์ หมู่ที่ 9

6,000

เงินอุดหนุน ่วนราชการ

ค่าใช้จ่ายโครงการขยาย
เขตไฟฟ้า าธารณะ ให้
แก่การไฟฟ้าภูมิภาค
อาเภอเทิง

250,000

ค่าใช้จ่ายโครงการขยาย
เขตไฟฟ้า ายดับ (ไฟ
กิ่ง) าธารณะภายใน
หมู่บ้าน ให้แก่การไฟฟ้า
ภูมิภาคอาเภอเทิง

500,000

อุดหนุนกิจกรรมร่วม
งานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราช

50,000

อุดหนุนโครงการงาน
เทิดพระเกียรติ มเด็จย่า 
ณ พระตาหนักดอยตุง

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณี ักการะ
อนุ าวรีย์พ่อขุนเม็ง
รายมหาราชและงานรด
น้าดาหัวผู้ว่าราชการ
จังหวัด

3,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา มเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีในรัชกาลที่ 10

3,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานพระราชพิธีวันคล้าย
วันพระบรมราช มภพ 
ของพระบาท มเด็จพระ
บรมชนภาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติ

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณี ักการะ
อนุ าวรีย์พ่อขุนเม็ง
รายมหาราชและงานรด
น้าดาหัวผู้ว่าราชการ
จังหวัด

3,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา มเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีในรัชกาลที่ 10

3,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานพระราชพิธีวันคล้าย
วันพระบรมราช มภพ 
ของพระบาท มเด็จพระ
บรมชนภาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติ

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัด
งานพระราชพิธีวันคล้าย
วัน วรรคตของพระบาท
มเด็จพระบรมชนภาธิ

เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
(วันที่ 13 ตุลาคม)

3,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานพระราชพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ของ
พระบาท มเด็จ พระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
ินทร มหาวรชิราลงกร

ณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่
หัว รัชกาลที่ 10

3,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานพระราชพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ของ
มเด็จพระบรมราชนนี

พันปีหลวง และวันแม่
แห่งชาติ

3,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันปิยมหาราช

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัด
งานพระราชพิธีวันคล้าย
วัน วรรคตของพระบาท
มเด็จพระบรมชนภาธิ

เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
(วันที่ 13 ตุลาคม)

3,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานพระราชพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ของ
พระบาท มเด็จ พระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
ินทร มหาวรชิราลงกร

ณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่
หัว รัชกาลที่ 10

3,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานพระราชพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ของ
มเด็จพระบรมราชนนี

พันปีหลวง และวันแม่
แห่งชาติ

3,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันปิยมหาราช

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการผ่าตัด
ทาหมันเพื่อลดจานวน
ุนัขและแมวที่เป็น

พาหะของโรคพิษ ุนัข
บ้า ุนัขและแมวไม่มี
เจ้าของในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย ประจาปีงบ
ประมาณ 2563-2563 
แก่ านักงานปศุ ัตว์
จังหวัดเชียงราย

5,000

อุดหนุนโครงการร่วม
งานทานหาแม่ฟ้าหลวง

3,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน าหรับเด็ก
อนุบาล-ประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียน ังกัด พฐ
.ในเขตตาบลยางฮอม

1,952,000

รวม 26,210,186 277,000 175,000 13,903,320 30,000 4,104,160 11,918,514 445,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการผ่าตัด
ทาหมันเพื่อลดจานวน
ุนัขและแมวที่เป็น

พาหะของโรคพิษ ุนัข
บ้า ุนัขและแมวไม่มี
เจ้าของในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย ประจาปีงบ
ประมาณ 2563-2563 
แก่ านักงานปศุ ัตว์
จังหวัดเชียงราย

5,000

อุดหนุนโครงการร่วม
งานทานหาแม่ฟ้าหลวง

3,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน าหรับเด็ก
อนุบาล-ประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียน ังกัด พฐ
.ในเขตตาบลยางฮอม

1,952,000

รวม 18,176,820 75,240,000
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