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เทศบาลตําบลยางฮอม
ี งราย
เขต/อําเภอ ขุนตาล จ ังหว ัดเชย
-----------------------------------------------------------------

ี งของ แขวง/ตําบล ยางฮอม
1 ซอย- ถนนเทิง-เชย
ี งราย 57340
เขต/อําเภอ ขุนตาล จ ังหว ัดเชย

พืนที
ประชากรทงหมด
ั
ชาย
หญิง

134.80 ตารางกิโลเมตร
11,019 คน
5,395 คน
5,624 คน
ข้อมูล ณ ว ันที 24 สงิ หาคม 2564
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สว่ นที 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ
เทศบาลตําบลยางฮอม
ี งราย
อําเภอขุนตาล จ ังหว ัดเชย

คําแถลงงบประมาณ
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ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลยางฮอม จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลยางฮอมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลยางฮอม จึงขอ
ชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 71,870,478.83 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 124,214,551.75 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 33,120,399.28 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 55,948.00 บาท
1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 62,348,675.72 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
จํานวน
266,591.76 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
จํานวน
239,709.50 บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
จํานวน
284,166.93 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย
จํานวน
0.00 บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
จํานวน
123,852.67 บาท
หมวดรายไดจากทุน
จํานวน
0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน
23,618,255.39 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน
37,816,099.47 บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 5,671,408.80 บาท
2.3 รายจายจริง จํานวน 48,718,017.14 บาท ประกอบดวย
งบกลาง
จํานวน
20,573,421.92 บาท
งบบุคลากร
จํานวน
15,075,080.00 บาท
งบดําเนินงาน
จํานวน
8,414,896.45 บาท
งบลงทุน
จํานวน
2,423,125.80 บาท
งบเงินอุดหนุน
จํานวน
2,231,492.97 บาท
งบรายจายอื่น
จํานวน
0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 501,606.40 บาท
2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 4,891,900.00 บาท
2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท
2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
1. รายรับ
รายรับ
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต จากทรัพยสิน
หมวดรายได
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รวมรายไดจัดเก็บเอง
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองส
วนทจอัดงถิ
หมวดภาษี
สรร่น
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคทกี่รรปกครองส
รายได
ัฐบาลอุดหนุวนนท
ใหอองถิ
งค่นกรปกครอง
สวนท
องถิ่นนอุดหนุนทั่วไป
หมวดเงิ
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รวม

รายรับจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

241,016.48
162,020.70
534,019.21
110,007.00
1,047,063.39

372,000.00
210,700.00
500,000.00
118,150.00
1,200,850.00

252,000.00
232,000.00
500,000.00
92,500.00
1,076,500.00

25,514,699.38
25,514,699.38

27,631,000.00
27,631,000.00

25,810,000.00
25,810,000.00

45,560,297.88
45,560,297.88
72,122,060.65

47,132,150.00
47,132,150.00
75,964,000.00

48,613,500.00
48,613,500.00
75,500,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
2. รายจาย
รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมจายจากงบประมาณ

รายจายจริง
ป 2563
24,071,513.39
17,051,092.00
10,303,856.72
4,778,923.04
3,084,053.12
11,000.00
59,300,438.27

ประมาณการ
ป 2564
26,518,838.00
22,502,280.00
16,400,082.00
7,656,800.00
2,874,000.00
12,000.00
75,964,000.00

ประมาณการ
ป 2565
27,279,329.00
24,166,440.00
12,535,881.00
8,290,950.00
3,215,400.00
12,000.00
75,500,000.00
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สวนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ
เทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ดาน

รวม

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

17,656,706
240,000
12,338,105
5,526,020
30,000
6,643,840
165,000
337,000
5,269,000
15,000
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

27,279,329
75,500,000

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
แผนงานงบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง
งบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบกลาง
27,279,329
27,279,329

งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
รวม

งานบริหารทั่วไป
9,549,540
2,848,320
6,701,220
2,570,556
746,000
1,164,000
260,556
400,000
146,550
146,550
12,000
12,000
12,278,646

รวม
27,279,329
27,279,329
งานบริหารงานคลัง
3,569,160
0
3,569,160
1,675,000
415,000
459,000
621,000
180,000
133,900
133,900
0
0
5,378,060

รวม
13,118,700
2,848,320
10,270,380
4,245,556
1,161,000
1,623,000
881,556
580,000
280,450
280,450
12,000
12,000
17,656,706
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน

งบ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
คาตอบแทน
คาวัสดุ
แผนงานการศึกษา

รวม
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

80,000
80,000
0
0
80,000
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
6,441,780
6,441,780
842,000
272,000
203,000
220,200
146,800
53,800
53,800
0
0
7,337,580

งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
160,000
139,000
20,000
1,000
160,000
งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา
0
0
2,548,725
0
1,280,200
1,268,525
0
23,400
23,400
2,388,400
2,388,400
4,960,525

รวม
240,000
219,000
20,000
1,000
240,000
งานระดับมัธยมศึกษา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40,000
40,000
40,000

รวม
6,441,780
6,441,780
3,390,725
272,000
1,483,200
1,488,725
146,800
77,200
77,200
2,428,400
2,428,400
12,338,105
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แผนงานสาธารณสุข
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
แผนงานสังคมสงเคราะห

รวม
งาน

งบ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

2,188,020
2,188,020
1,551,000
232,000
1,074,000
245,000
1,188,600
1,188,600
0
0
4,927,620
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห
30,000
30,000
30,000

0
0
178,400
0
178,400
0
0
0
420,000
420,000
598,400

รวม
2,188,020
2,188,020
1,729,400
232,000
1,252,400
245,000
1,188,600
1,188,600
420,000
420,000
5,526,020

รวม
30,000
30,000
30,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
งานไฟฟาและประปา
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2,417,940
2,417,940
2,551,200
427,200
1,064,000
260,000
800,000
1,475,700
1,425,700
50,000
0
0
6,444,840

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000
100,000
100,000

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
0
0
89,000
0
89,000
0
0
0
0
0
10,000
10,000
99,000

รวม
2,417,940
2,417,940
2,640,200
427,200
1,153,000
260,000
800,000
1,475,700
1,425,700
50,000
110,000
110,000
6,643,840
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งาน
งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
งบ
ชุมชน

รวม

งบดําเนินงาน
คาใชสอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

120,000
120,000
120,000
120,000
45,000
45,000
45,000
45,000
รวม
165,000
165,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
งานศาสนาวัฒนธรรม
งบ
งานกีฬาและนันทนาการ
วัฒนธรรม และ
ทองถิน่
นันทนาการ
งบดําเนินงาน
0
95,000
30,000
คาใชสอย
0
95,000
30,000
งบเงินอุดหนุน
23,000
89,000
100,000
เงินอุดหนุน
23,000
89,000
100,000
รวม
23,000
184,000
130,000

รวม
125,000
125,000
212,000
212,000
337,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
งานกอสราง

งบ
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
แผนงานการเกษตร

รวม
งาน

งบ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รวม

5,269,000
5,269,000
5,269,000
งานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
15,000
15,000
15,000

รวม
5,269,000
5,269,000
5,269,000

รวม
15,000
15,000
15,000
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รายรับจริง

ป 2562
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ภาษีปาย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน
คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย

ป 2563

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2564

ป 2565

496,176.89
167,195.95
0.00
121,753.00
785,125.84

60.00
61.22
99,784.26
141,111.00
241,016.48

1,000.00
1,000.00
250,000.00
120,000.00
372,000.00

0.00 %
0.00 %
-60.00 %
25.00 %

1,000.00
1,000.00
100,000.00
150,000.00
252,000.00

2,628.70
80.00

2,774.20
200.00

2,500.00
0.00

20.00 %
100.00 %

3,000.00
500.00

4,200.00

2,100.00

4,500.00

-55.56 %

2,000.00

0.00

0.00

100.00

-100.00 %

0.00

2,670.00

800.00

2,000.00

-50.00 %

1,000.00

4,810.00
51,200.00
9,447.50
1,280.00

6,630.00
52,150.00
20,681.50
1,320.00

5,000.00
0.00
20,000.00
1,500.00

40.00 %
100.00 %
25.00 %
33.33 %

7,000.00
100,000.00
25,000.00
2,000.00
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คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
คาธรรมเนียมอื่น ๆ
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข
คาปรับการผิดสัญญา
คาปรับอื่น ๆ
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
คาใบอนุญาตอื่น ๆ
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
ดอกเบี้ย
รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
คาจําหนายเศษของ
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง
คาเขียนแบบแปลน
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

40.00
50.00
19,250.00
1,200.00
4,040.00
84,975.00
0.00
57,650.00

40.00
100.00
3,875.00
100.00
5,060.00
3,160.00
500.00
51,250.00

0.00

500.00

200.00

400.00 %

1,000.00

0.00
1,070.00
120.00
2,100.00
246,811.20

1,000.00
7,440.00
240.00
2,100.00
162,020.70

1,000.00
6,000.00
300.00
2,100.00
210,700.00

0.00 %
66.67 %
66.67 %
138.10 %

1,000.00
10,000.00
500.00
5,000.00
232,000.00

525,325.76
525,325.76

534,019.21
534,019.21

500,000.00
500,000.00

0.00 %

500,000.00
500,000.00

1,142.00
2,000.00
0.00
282.00
65,417.25

1,918.00
37,500.00
0.00
119.00
70,470.00

1,050.00
20,000.00
0.00
300.00
96,800.00

90.48 %
-100.00 %
100.00 %
66.67 %
-27.69 %

2,000.00
0.00
20,000.00
500.00
70,000.00

100.00 900.00 %
200.00 4,900.00 %
15,000.00
-66.67 %
0.00 100.00 %
0.00 100.00 %
85,000.00
-41.18 %
5,200.00
-80.77 %
60,000.00
-98.33 %

1,000.00
10,000.00
5,000.00
1,000.00
5,000.00
50,000.00
1,000.00
1,000.00
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รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสรรพสามิต
คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงปโตรเลียม
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

68,841.25

110,007.00

118,150.00

92,500.00

821,984.96
11,210,318.04
4,434,042.63
186,496.33
9,809,332.65
95,857.03
86,462.75

856,855.15
10,414,910.12
4,366,157.82
211,193.68
8,485,381.40
81,833.99
75,462.22

820,000.00
11,200,000.00
4,400,000.00
180,000.00
9,500,000.00
95,000.00
86,000.00

6.10 %
-6.25 %
2.27 %
27.78 %
-10.53 %
-10.53 %
-12.79 %

870,000.00
10,500,000.00
4,500,000.00
230,000.00
8,500,000.00
85,000.00
75,000.00

1,421,920.00

1,022,905.00

1,350,000.00

-22.22 %

1,050,000.00

28,066,414.39

25,514,699.38

27,631,000.00

42,962,585.13
42,962,585.13
72,655,103.57

45,560,297.88
45,560,297.88
72,122,060.65

47,132,150.00
47,132,150.00
75,964,000.00

25,810,000.00
3.14 %

48,613,500.00
48,613,500.00
75,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

75,500,000 บาท แยกเปน
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
รวม
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จํานวน
- ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา ทั้งนี้ โดยอาศัยประมาณการรับ
ตามจํานวนผูอยูในขายคางชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่
จํานวน
- ประมาณการเทากับปที่ผานมา ทั้งนี้ โดยอาศัยประมาณการรับ
ตามจํานวนผูอยูในขายคางชําระภาษีบํารุงทองที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
จํานวน
- ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา ทั้งนี้ โดยอาศัยพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 และประมาณการรับตาม
จํานวนผูอยูในขายชําระภาษี
ภาษีปาย
จํานวน
- ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา ทั้งนี้ โดยอาศัยพระราชบัญญัติ
ภาษีปายพ.ศ.2510 (และที่แกไขเพิ่มเติม) และประมาณการรับตาม
จํานวนผู
อยูในขยามยชํคาระภาษี
หมวดค
าธรรมเนี
ปรับ และใบอนุญาต
รวม
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา
จํานวน
- ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา ทั้งนี้ โดยอาศัยการรับจริงที่ไดรับ
สวนแบงคาธรรมเนียมการขายสุรา ในปงบประมาณที่ลวงมาแลว

252,000 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท

100,000 บาท

150,000 บาท

232,000 บาท
3,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
- ประมาณการ ทั้งนี้ โดยอาศัยพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.
2478 และการรับจริงเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ในปงบประมาณ
ที่ลวงมาแลว
คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร
- ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา ทั้งนี้ โดยอาศัยการรับจริงใน
ปงบประมาณที่ลวงมาแลว

จํานวน

500 บาท

จํานวน

2,000 บาท

คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการโฆษณา

จํานวน

1,000 บาท

- ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา ทั้งนี้ โดยอาศัยพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ.2535 และรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
- ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา ทั้งนี้ โดยถือปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมราษฎร พ.ศ.2551 ขอ 2
ใหกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรสําหรับคน
สัญชาติไทย ดังตอไปนี้ *การขอคัดสําเนาหรือคัดและรับรอง
สําเนารายการทะเบียนตามมาตรา 6 ฉบับละ 10 บาท *การขอ
คัดสําเนาหรือคัดและรับรองสําเนารายการขอมูลทะเบียนราษฎร
ตามมาตรา 14 (1) ฉบับละ 20 บาท *การแจงการเกิดตาง
ทองที่ตามมาตรา 18 วรรคสาม การแจงการตายตางทองที่ตาม
มาตรา 21 วรรคสี่ การแจงการยายที่อยูปลายทางตามมาตรา 30
วรรคสอง หรือการแจงการยายที่อยูตางทองที่ตามมาตรา 30 วรรค
สี่ ฉบับละ 20 บาท *การขอรับสําเนาทะเบียนบานตามมาตรา
39 วรรคสอง ฉบับละ 20 บาท

จํานวน

7,000 บาท

คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9
- ประมาณการ ทั้งนี้ ตาม *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต ตามมาตรา 9 แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 *เทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮ
อม เรื่อง การเรียกเก็บคาตอบแทนเปนรายปจากผูรับอนุญาตตาม
มาตร 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2554 (และที่แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2561) ขอ 6

จํานวน

100,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
- ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา ทั้งนี้ ตาม *กฎหมายใหใชบังคับ
ผังเมืองระบบ จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556 *พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2550)

จํานวน

25,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย
- ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา ทั้งนี้ อาศัยรายรับจริงใน
ปงบประมาณที่ลวงมาแลว
คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
- ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา ทั้งนี้ อาศัยรายรับจริงใน
ปงบประมาณที่ลวงมาแลว
คาธรรมเนียมอื่น ๆ
- ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา ทั้งนี้ อาศัยรายรับจริงใน
ปงบประมาณที่ลวงมาแลว

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
- ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา ทั้งนี้ โดยอาศัยพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ.2522 และเนื่องจากรายไดประเภทนี้เปนรายได
ที่ไมแนนอนซึ่งเปนรายไดจากคาปรับผูกระทําผิดกฏหมายจราจร
ทางบก
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
- ประมาณการ ทั้งนี้ โดยอาศัยกฏกระทรวง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมราษฎร พ.ศ.2551 และเนื่องจากรายไดประเภทนี้เปน
รายไดที่ไมแนนอนซึ่งเปนรายไดจากคาปรับผูกระทําผิดกฎหมาย
การทะเบียนราษฎร

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข
- ประมาณการ ทั้งนี้ โดยอาศัยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม และเนื่องจากรายไดประเภทนี้
เปนรายไดที่ไมแนนอนซึ่งเปนรายไดจากคาปรับผูกระทําผิด
กฎหมายสาธารณสุข

จํานวน

5,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา
- ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา ทั้งนี้ โดยอาศัยพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
เนื่องจากรายไดประเภทนี้เปนรายไดที่ไมแนนอนซึ่งเปนรายไดจาก
การปรับผิดสัญญากอสรางอาคาร ถนน สะพานและระบบระบายน้ํา
ในเขตเทศบาล ฯลฯ
คาปรับอื่น ๆ
- ประมาณการไว ทั้งนี้ เนื่องจากเปนคาปรับอื่น ๆ ที่ไมแนนอนและ
ไมสามารถระบุไดชัดเจน
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

- ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา ทั้งนี้ โดยอาศัยรายรับจริงใน
ปงบประมาณที่ลวงมาแลว และเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ยางฮอม เรื่องการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ.2552
คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
- ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา ทั้งนี้ โดยอาศัยเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลยางฮอม เรื่องสถานที่จําหนายอาหาร และสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ.2552
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คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
- ประมาณการเทากับปที่ผานมา ทั้งนี้ ตั้งรับไวตามเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การควบคุมกิจการการตลาด พ.ศ.2552

จํานวน

1,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
- ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา ทั้งนี้ โดยอาศัยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวง
มาแลว
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
- ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา ทั้งนี้ โดยอาศัยพระราชบัญญั
ติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ.2499 และ
รายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว
คาใบอนุญาตอื่น ๆ
- ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา ทั้งนี้ เนื่องจากเปนคาใบอนุญาต
อื่น ๆ ที่ไมแนนอนและไมสามารถระบุไดชัดเจน

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

500 บาท

จํานวน

5,000 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน
ดอกเบี้ย
- ประมาณการเทากับปที่ผานมา ทั้งนี้ โดยอาศัยรายรับจริงใน
ปงบประมาณที่ลวงมาแลว และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเปนเกณฑ
ในการคํานวณ
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
คาจําหนายเศษของ
-ประมาณการสูงกวาปผานมา ทั้งนี้ โดยอาศัยรายรับจริงใน
ปงบประมาณที่ลวงมาแลว
คาเขียนแบบแปลน
- ประมาณการเทากับปที่ผานมา ทั้งนี้ โดยอาศัยรายรับจริงใน
ปงบประมาณที่ลวงมาแลว
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร
- ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา ทั้งนี้ โดยอาศัยรายรับจริงใน
ปงบประมาณที่ลวงมาแลว
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
- ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา ทั้งนี้ เนื่องจากเปนรายไดที่ไม
แนนอนและไมสามารถระบุไดชัดเจน

รวม
จํานวน

500,000 บาท
500,000 บาท

รวม
จํานวน

92,500 บาท
2,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

500 บาท

จํานวน

70,000 บาท

24

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม
ภาษีรถยนต
จํานวน
- ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา ทั้งนี้ ตั้งรับไวโดยอาศัยตาม
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2552 ประกอบกับ พระราชบัญญัติ
ขนสงทางบก พ.ศ.2552
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
จํานวน
-ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา ทั้งนี้ ตั้งรับไวโดยอาศัยรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลว
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ
จํานวน
-ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา ทั้งนี้ ตั้งรับไวโดยอาศัยรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลว
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จํานวน
-ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา ทั้งนี้ ตั้งรับไวโดยอาศัยรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลว
ภาษีสรรพสามิต
จํานวน
-ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา ทั้งนี้ ตั้งรับไวโดยอาศัยรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลว
คาภาคหลวงแร
จํานวน
-ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา ทั้งนี้ ตั้งรับไวโดยอาศัยรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลว
คาภาคหลวงปโตรเลียม
จํานวน
-ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา ทั้งนี้ ตั้งรับไวโดยอาศัยรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลว
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
จํานวน
-ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา ทั้งนี้ ตั้งรับไวโดยอาศัยรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลว
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
เงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน
-ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา ทั้งนี้ ประมาณการใกลเคียงกับ
รายรับจริงของปงบประมาณปจจุบัน

25,810,000 บาท
870,000 บาท

10,500,000 บาท

4,500,000 บาท

230,000 บาท

8,500,000 บาท

85,000 บาท

75,000 บาท

1,050,000 บาท

48,613,500 บาท
48,613,500 บาท

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รายจายจริง
ป 2562
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เบี้ยยังชีพความพิการ
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
เงินสํารองจาย
รายจายตามขอผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)
คาใชจายในการจัดการจราจร
เงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ประจําป
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (สปสท.)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตําบลยางฮอม
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)

ป 2563

ป 2564

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2565

175,442
16,548,700
4,882,400
300,000
139,300

155,888
17,343,300
4,957,600
24,000
542,972

185,781
19,026,000
5,572,800
48,000
500,020

2.04
3.9
1.98
-62.5
-20

%
%
%
%
%

189,576
19,767,600
5,683,200
18,000
400,000

0
0
45,057.48
7,660
400,000

0
0
48,252.55
7,164
400,000

0
10,000
49,600
10,000
0

100
100
-10.57
0
0

%
%
%
%
%

806,595
20,000
44,358
10,000
0

0

0

400,000

-25 %

300,000

507,186

592,336.84

864,955

-100 %

0
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เงินชวยพิเศษ
เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน
เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา
เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง
เงินชวยพิเศษ
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง)

0
0
0
73,500
23,079,245.48
23,079,245.48
23,079,245.48
23,079,245.48

0
0
0
0
24,071,513.39
24,071,513.39
24,071,513.39
24,071,513.39

0
0
0
40,000
26,707,156
26,707,156
26,707,156
26,707,156

%
%
%
%

20,000
10,000
10,000
0
27,279,329
27,279,329
27,279,329
27,279,329

725,760
180,000
180,000

725,760
180,000
180,000

583,760
180,000
180,000

24.33 %
0 %
0 %

725,760
180,000
180,000

207,360

207,360

207,360

0 %

207,360

1,192,320

1,192,320

1,555,200

0 %

1,555,200

2,485,440

2,485,440

2,706,320

100
100
100
-100

2,848,320
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เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินประจําตําแหนง
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเบี้ยประชุม
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมคาตอบแทน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการจัดการเลือกตั้ง
คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง

3,894,016
138,000
126,000
628,334
41,447
4,827,797
7,313,237

6,404,489
153,917
165,000
1,232,009
83,471
8,038,886
10,524,326

7,877,520
159,300
228,000
1,287,480
84,900
9,637,200
12,343,520

-28.31
1.69
-26.32
-46.59
-57.6

%
%
%
%
%

5,647,620
162,000
168,000
687,600
36,000
6,701,220
9,549,540

0
0
3,360
259,200

0
1,624
4,200
235,600

525,000
10,000
20,000
441,000

-92.38
0
0
19.73

%
%
%
%

40,000
10,000
20,000
528,000

0
38,050
300,610

0
53,950
295,374

0
84,200
1,080,200

100 %
-100 %

148,000
0
746,000

799,148
18,080

648,836
32,710

919,500
60,000

-8.21 %
0 %

844,000
60,000

0
65,800

0
0

672,800
0

-91.08 %
0 %

60,000
0
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรของเทศบาลตําบลยางฮอม
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพดานกฎหมายสําหรับคณะผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงานเทศบาลตําบลยางฮอม
โครงการอบรมใหความรูเพื่อเสริมสรางพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุสนาม
วัสดุสํารวจ
รวมคาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

137,444
0
12,975

81,974
0
0

250,000
0
0

-80 %
100 %
0 %

50,000
50,000
0

13,760

14,910

26,000

-23.08 %

20,000

46,380
58,664.52
1,152,251.52

0
79,091.4
857,521.4

0
115,000
2,043,300

100 %
-47.83 %

20,000
60,000
1,164,000

109,855
0
49,967
0
0
0
0
74,800
49,920
0
0
284,542

141,955.9
9,899
84,959
8,980
0
0
0
0
59,810
0
5,540
311,143.9

130,000
5,000
70,000
5,000
40,000
5,000
5,000
0
70,000
0
1,000
331,000

0
0
1,737,403.52

0
0
1,464,039.3

400,000
400,000
3,854,500

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

115,000
5,000
48,756
5,000
10,000
5,000
5,000
0
50,000
15,800
1,000
260,556

0 %

400,000
400,000
2,570,556

-11.54
0
-30.35
0
-75
0
0
0
-28.57
100
0
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้บุนวม
เกาอี้พนักพิงกลาง
เกาอี้พนักพิงต่ํา
เกาอี้พนักพิงสูง
เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน
เครื่องปรับอากาศ
จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 พรอมติดตั้ง
ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
ตูบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต
ตูเหล็ก แบบ 2 บาน
ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน
เต็นทขนาดใหญ
โตะคอมพิวเตอร
โตะทํางาน
โตะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต
โตะอเนกประสงค ชนิดพับเก็บได
ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
โทรศัพทพื้นฐาน
พัดลมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว
พัดลมอุตสาหกรรม

0
0
3,200
0
2,200
0

0
0
9,000
20,000
0
0

24,000
0
7,200
34,600
0
79,600

%
%
%
%
%
%

0
6,380
1,800
0
0
0

0

0

140,000

-100 %

0

9,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,750
0

0
0
0
11,000
0
0
0
4,200
0
41,475
0
0
19,200

4,800
0 %
5,000
0 %
11,000 114.55 %
0
0 %
26,700
-100 %
0
100 %
13,000
-100 %
13,500
-100 %
22,000
-100 %
0
0 %
3,000
-100 %
0
0 %
0
0 %

4,800
5,000
23,600
0
0
12,000
0
0
0
0
0
0
0

-100
100
-75
-100
0
-100
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ชุดลําโพงอเนกประสงค พรอมดวยไมโครโฟนไรสาย UHF
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
กลองถายภาพ ดิจิตอล พรอมเลนส
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด
4,000 ANSI Lumens
ครุภัณฑโรงงาน
เครื่องเจียร
สวานแบบไรสาย
สวานไฟฟา แบบโรตารี่
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบที่ 2
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร
เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED สี
เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer)
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink
Tank Printer)

0

0

0

100 %

8,000

0

34,000

0

0 %

0

40,000

0

0

0 %

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

100 %
100 %
100 %

1,290
1,590
4,590

0

0

20,000

-100 %

0

0

0

44,000

-100 %

0

0

0

34,000

-100 %

0

0
0
0

0
0
0

44,000
9,000
15,000

-100 %
-100 %
-100 %

0
0
0

0

0

0

100 %

7,500

0

8,900

0

0 %

0

0

4,300

0

0 %

0
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เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA

0

0

2,500

-100 %

0

โครงการจัดหากลองโทรทัศนวงจรปดสําหรับใชในการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ตําบลยางฮอม

0

0

450,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

70,000

37,287.76
96,437.76
96,437.76

43,198.04
195,273.04
195,273.04

130,000
1,132,900
1,132,900

-100 %

0
146,550
146,550

0

0

12,000

0 %

12,000

0

11,000

0

0 %

0

0
0
9,147,078.28

11,000
11,000
12,194,638.34

12,000
12,000
17,342,920

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ(รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)
รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
รายจายอื่น
คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและหรือ
สิ่งกอสราง(คาจางประเมินบริการสาธารณะ)
ประเภท คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง
รวมรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
รวมงานบริหารทั่วไป

12,000
12,000
12,278,646
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินประจําตําแหนง
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมคาตอบแทน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล

1,596,530
18,000
569,908
45,002
2,229,440
2,229,440

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

%
%
%
%

2,840,280
60,000
620,880
48,000
3,569,160
3,569,160

0
0
41,000

0
0
154,926

60,000
5,000
300,000

-50 %
0 %
4 %

30,000
5,000
312,000

0
19,700
60,700

0
37,110
192,036

0
56,500
421,500

100 %
-100 %

68,000
0
415,000

39,194.4
0

27,765.4
0

110,000
15,000

-45.45 %
-6.67 %

60,000
14,000

33,734
0

12,203
0

36,500
0

36.99 %
100 %

50,000
45,000
32

100
100
100
100

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

192,000
17,825.32
249,793.72

250,000
60,000
471,500

0 %
-33.33 %

รวมคาใชสอย

198,528
20,431.43
291,887.83

250,000
40,000
459,000

68,073.9
2,049
267,319
48,930
0
386,371.9

74,000
5,000
486,000
64,000
0
629,000

-18.92
0
2.88
-21.88
100

%
%
%
%
%

รวมคาวัสดุ

52,869
0
305,424
45,350
0
403,643

60,000
5,000
500,000
50,000
6,000
621,000

1,404,063.26
1,144
12,342.48
38,625.6
96,300
1,552,475.34
2,380,676.96

0
10,000
35,000
35,000
100,000
180,000
1,702,000

0
0
0
0
0

%
%
%
%
%

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

1,552,703.51
0
13,697.07
13,520
96,300
1,676,220.58
2,432,451.41

0
10,000
35,000
35,000
100,000
180,000
1,675,000

3,200
0
14,900

5,400
0
0

5,400
10,000
0

66.67 %
-100 %
0 %

9,000
0
0

0

0

0

100 %

51,000

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุสนาม
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการไปรษณีย
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้พนักพิงต่ํา
เกาอี้พนักพิงสูง
เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา สงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน
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ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
ตูเหล็ก แบบ 2 บาน
ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน
โตะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต
โตะทํางาน ขนาด 5 ฟุต
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถจักรยานยนต
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล*
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer)
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี แบบ Network
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 AV
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

0
0
27,500
0
0

0
0
27,500
0
0

0

0

44,800

-100 %

0

15,500

0

0

0 %

0

0

17,000

0

0 %

0

0

0

22,000

-100 %

0

0

0

66,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

7,500

0
9,900
0
1,800

2,600
0
0
2,400

0
0
7,500
0

0
72,800
72,800
4,734,691.41
13,881,769.69

0
54,900
54,900
2,435,576.96
14,630,215.3

19,700
212,200
212,200
1,914,200
19,257,120

4,800
0 %
27,500 -57.09 %
0
0 %
4,500 273.33 %
0
100 %

4,800
11,800
0
16,800
13,000

%
%
%
%

0
0
0
0

1.52 %

20,000
133,900
133,900
5,378,060
17,656,706

0
0
-100
0
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวมคาตอบแทน

0
0

0
0

13,000
13,000

-100 %

0
0

0
0

0
0

0
0

100 %
100 %

10,000
20,000

0

0

0

100 %

30,000

0

0

0

100 %

20,000

0
0

0
0

0
13,000

0
0
0
0

50,000
50,000
50,000
50,000

0
0
0
13,000

คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
โครงการฝกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อปท.

-โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันไฟปาและหมอกควัน
โครงการอบรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหประชาชนใน
พื้นที่ตําบลยางฮอม
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(หลักสูตรทบทวน)
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
ฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลยางฮอม

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

80,000
80,000

0 %

0
0
0
80,000
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งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
รวมคาตอบแทน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
การชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลยางฮอม
(ดาน
สาธารณภัย)
การชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลยางฮอม
(ดาน
สาธารณภัย)
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุการจราจรทางถนนชวงเทศกาลป
ใหม
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุการจราจรทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต
โครงการฝกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันไฟปาและหมอกควัน
โครงการเฝาระวังเพื่อปองกันและชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่
ตําบลยางฮอม
โครงการรณรงคประชาสัมพันธปองกันไฟปาและหมอกควัน
โครงการอบรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหประชาชนใน
พื้นที่ตําบลยางฮอม

34,700

8,400

30,000

34,700

8,400

30,000

0

27,200

0

100 %

30,000

0

0

20,000

-100 %

0

4,380

4,380

5,000

-10 %

4,500

4,380

0

5,000

-10 %

4,500

0

0

50,000

-100 %

0

0

69,925

50,000

-100 %

0

148,800

148,800

200,000

-50 %

100,000

22,100

0

0

0 %

0

57,190

29,990

30,000

-100 %

0

-33.33 %

20,000
20,000
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โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(หลักสูตรจัดตั้ง)
รวมคาใชสอย

6,500

0

0

243,350

280,295

360,000

0
0
0
278,050

0
48,400
48,400
337,095

0
0
0
390,000

100 %
0 %

1,000
0
1,000
160,000

0

0

38,000

-100 %

0

95,600
95,600

0
38,000

0 %

รวมคาครุภัณฑ

0
0

0
0

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
กอสรางหอสูงพรอมถังเก็บน้ํา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชมภู
กอสรางหอสูงพรอมถังเก็บน้ํา หมูที่ 4
กอสรางหอสูงพรอมถังเก็บน้ํา หมูที่ 8
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
รวมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

0
0
0
0
0
278,050
278,050

0
0
0
0
95,600
432,695
482,695

160,000
160,000
160,000
480,000
518,000
908,000
921,000

-100 %
-100 %
-100 %

0
0
0
0
0
160,000
240,000
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คาวัสดุ
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุเครื่องดับเพลิง
รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
ถังน้ําแบบพลาสติก(Polymer Elixir)
ครุภัณฑการเกษตร
เครื่องเปาลม

0 %

0
139,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินประจําตําแหนง
เงินวิทยฐานะ
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมคาตอบแทน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

2,764,813
0
42,000
42,000
1,492,920
127,800
4,469,533
4,469,533

2,678,366
14,077
42,000
59,500
1,543,440
120,000
4,457,383
4,457,383

3,700,641
88,500
60,000
319,200
1,623,240
240,000
6,031,581
6,031,581

%
%
%
%
%
%

4,063,560
79,980
60,000
319,200
1,679,040
240,000
6,441,780
6,441,780

0

5,100

36,000

-12.5 %

31,500

0
0

0
0

10,000
20,000

0 %
500 %

10,000
120,000

0
12,800
12,800

0
48,460
53,560

0
105,800
171,800

100 %
-100 %

110,500
0
272,000

37,415
0

89,878
0

270,200
3,000

-79.64 %
0 %

55,000
3,000

9.81
-9.63
0
0
3.44
0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล
โครงการอบรมจัดทําแผนการจัดการเรียนรูระดับปฐมวัย
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู/ผูดูแลเด็ก
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุการศึกษา
วัสดุสนาม
วัสดุสํารวจ
รวมคาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

54,060
0
0
0
18,440
109,915

8,704
0
0
0
1,950
100,532

19,000 163.16 %
0
100 %
20,000
-100 %
20,000
0 %
30,000
0 %
362,200

50,000
45,000
0
20,000
30,000
203,000

52,581
0
76,999
0
0
0
64,400
0
0
0
193,980

79,994
0
33,484
0
0
0
39,450
0
0
2,980
155,908

109,000
5,000
79,900
5,000
0
0
50,000
0
0
0
248,900

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

70,000
5,000
60,000
5,000
5,000
5,000
50,000
15,200
5,000
0
220,200

0
0
0
316,695

0
0
0
310,000

50,000
69,228
119,228
902,128

100 %
-32.4 %

100,000
46,800
146,800
842,000
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-35.78
0
-24.91
0
100
100
0
100
100
0

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้พนักพิงต่ํา
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู
ตูเหล็กแบบ 2 บาน
โตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต
โตะหมูบูชา
โตะอเนกประสงค
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน* (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19นิ้ว)
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank printer)

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา
เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1
อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
36,000

3,600
25,300
0
7,500
6,500
0

-100
-100
100
-100
-100
0

%
%
%
%
%
%

0
0
11,800
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

22,000
34,000
0
2,600
8,900
0

-100
-50
100
-100
-100
100

%
%
%
%
%
%

0
17,000
4,300
0
0
700

0
0
0
4,786,228

0
36,000
36,000
4,803,383

3,000 566.67 %
113,400
113,400
7,047,109

20,000
53,800
53,800
7,337,580
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
โครงการแขงขันทักษะวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก
โครงการคิดสรางสรรคแตเยาววัย
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
โครงการนิทรรศการวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลยางฮอม

19,623
27,276
0
29,500
19,792

6,970
0
0
29,500
9,890

20,000
30,000
12,000
0
20,000

295,800

329,800

297,500

101,700

118,650

19,470

0

0

0 %

0

888,880

882,340

857,500

-4 %

823,200

0
1,377,150

20,000
1,381,300

-100 %

รวมคาใชสอย

19,440
1,421,481

0
1,280,200

0
1,204,562.08
1,204,562.08

0
1,245,530
1,245,530

100 %
-100 %

รวมคาวัสดุ

0
1,158,357.88
1,158,357.88

1,268,525
0
1,268,525

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

0
0
2,579,838.88

5,242.98
5,242.98
2,586,955.06

0
0
2,626,830

0 %

0
0
2,548,725
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โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คา
จัดการเรียนการสอน/รายหัว)

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก(ศพด.)
โครงการอบรมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและแผนพัฒนา
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลยางฮอม
โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเปนคาอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 9 แหง

โครงการอุยสอนหลานสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
คาวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว
คาอาหารเสริม (นม)
คาสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

%
%
%
%
%

20,000
0
12,000
20,000
20,000

-100 %

0

124,300 209.73 %

385,000

0
-100
0
100
0

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น/แขวน ขนาด 40,000 บีทียู
ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
โตะกิจกรรมอนุบาลโฟเมกา พรอมเกาอี้
ถังน้ํา แบบพลาสติก (Polymer Elixir) ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
พัดลมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว
ครุภัณฑการศึกษา
ตูเก็บถุงนอน 3 ชั้น 18 ชอง
โตะกิจกรรมอนุบาลโฟเมกา พรอมเกาอี้ 6 ตัว
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เครื่องวัดอุณหภูมิรางกายทางหนาผาก แบบอินฟราเรด
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank printer)

รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน

0
4,500
7,000
0
1,900

0
14,400
0
0
21,150

306,000
0
0
74,700
2,600

-100
0
0
-100
-100

%
%
%
%
%

0
0
0
0
0

0
0

4,500
35,000

0
35,000

0 %
-57.71 %

0
14,800

0

19,800

0

0 %

0

0

34,000

0

0 %

0

0

0

17,000

-100 %

0

4,200
0
17,600
17,600

30,100
0
158,950
158,950

0
0
435,300
435,300

0 %
100 %

0
8,600
23,400
23,400
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
โครงการเด็กยุคใหมใสใจสุขภาพจิต (โรงเรียนอนุบาลยางฮอม)
โครงการปองกันโรคติดตอและสารเสพติดในโรงเรียน(โรงเรียนบานชมภู)

โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นการทําขนมเค็กกลวยน้ําวา
โรงเรียนบานทุงน้ําแพรปาบง
โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นการทําสบูกลีเซอรีนสมุนไพร
โรงเรียนบานทุงน้ําแพรปาบง
โครงการสงเสริม สืบสานการตีกลองสะบัดชัยลานนาโรงเรียนบานชมภู

โครงการสงเสริมการเรียนรูเรื่องพืชสมุนไพรกับภูมิปญญาทองถิ่น
(โรงเรียนบานหวยสัก(ประชานุกูล)
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชนโรงเรียนบาน
ทุงน้ําแพรปาบง
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด (โรงเรียนบานหวยสัก(ประชานุกูล)
โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น โรงเรียนบานปาแดงหวยหลวง
โครงการสงเสริมอนุรักษศิลปะลานนา การตีกลองสะบัดชัยและ
การฟอนรํา เด็กและเยาวชนโรงเรียนบานทุงน้ําแพรปาบง
โครงการสงเสริมอาชีพระยะสั้น โรงเรียนบานปาแดงหวยหลวง
โครงการสืบสานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลปพื้นเมืองโรงเรียน
บานชมภู
โครงการสืบสานสงเสริมศิลปะดนตรีพื้นเมือง(โรงเรียนบานชมภู)
โครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ดานวิชาชีพผลิตภัณฑ
กาแฟอราบิกา โรงเรียนบานพญาพิภักดิ์

0
0

0
0

0
0

100 %
100 %

40,000
20,000

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

100 %

9,000

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

100 %

11,000

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

100 %

40,000
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อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษา
ปที่ 6 โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตําบลยางฮอม
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน(โรงเรียน
โครงการวัยรุน วัยใส ใสใจสุขภาพ (โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม)
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับมัธยมศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นสําหรับเด็กและเยาวชน
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานศึกษาไมกําหนดระดับ
รวมแผนงานการศึกษา

1,975,000

1,898,000

1,908,500

1,975,000
1,975,000
4,572,438.88

1,898,000
1,898,000
4,643,905.06

1,908,500
1,908,500
4,970,630

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

100 %
100 %

15,000
25,000
40,000
40,000
40,000

0
0
0
0
9,358,666.88

0
0
0
0
9,447,288.06

20,000
20,000
20,000
20,000
12,037,739

-100 %

0
0
0
0
12,338,105

10.47 %

2,108,400
2,388,400
2,388,400
4,960,525
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินประจําตําแหนง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมคาตอบแทน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล
โครงการจัดอบรมเขาคายเยาวชนรักปาและสิ่งแวดลอม

600,906
2,516
59,612
663,034
663,034

518,498
0
35,225
553,723
553,723

30.47 %
200 %
0 %

2,050,020
36,000
102,000
2,188,020
2,188,020

0
0
43,900

0
0
68,000

50,000
0 %
10,000
0 %
57,000 194.74 %

50,000
10,000
168,000

0
4,200
48,100

0
0
68,000

0
10,000
127,000

100 %
-100 %

4,000
0
232,000

290,528
0

818,416
0

1,104,000
15,000

-18.12 %
-33.33 %

904,000
10,000

7,384
0
13,680

24,576
0
0

60,000
0
0

-16.67 %
100 %
0 %

50,000
50,000
45 0

1,571,201
12,000
102,000
1,685,201
1,685,201

โครงการสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนตําบลยางฮอม
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคาใชสอย

4,980
12,239.43
328,811.43

0
31,278.67
874,270.67

0
45,000
1,224,000

58,798
2,612
0
0
0
0
0
39,130
0
100,540

60,000
10,000
5,000
5,000
0
5,000
45,000
40,000
0
170,000

0
-50
0
0
100
-100
-77.78
-25
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%

รวมคาวัสดุ

49,859.9
0
0
0
0
0
0
29,760
0
79,619.9

60,000
5,000
5,000
5,000
120,000
0
10,000
30,000
10,000
245,000

0
0
0
0
0
1,042,810.67

30,000
10,000
5,000
7,692
52,692
1,573,692

-100
-100
-100
-100

%
%
%
%

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

0
0
0
0
0
456,531.33

0
0
0
0
0
1,551,000

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุสนาม
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

0 %
33.33 %

0
60,000
1,074,000

งบลงทุน
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คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้พนักพิงสูง
เครื่องทําน้ํารอน น้ําเย็น
เกาอี้พนักพิงต่ํา
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด
ไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
โตะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต
พัดลมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว
ล็อกเกอร 9 ประตู มีหูสําหรับรอยสายยูพรอมกุญแจล็อก
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต
ครุภัณฑการเกษตร
เครื่องพนหมอกควัน
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี

0
0
0
0

0
0
0
0

5,000
5,500
7,200
24,200

0

28,490

0

4,800
0
1,300
0

4,500
0
1,175
9,000

0
18,000
2,600
0

0

0

0

%
%
%
%

0
0
0
0

0 %

0

-100
-100
-100
-100

%
%
%
%

0
0
0
0

0

100 %

1,070,000

0

0

100 %

59,000

0

7,200

0

0 %

0

21,500

0

0

0 %

0

0

17,000

0

0 %

0

0

0

0

100 %

22,000

0

0

0

100 %

15,000

0
-100
-100
0
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 10
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 18
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 21
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 7
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 8
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 10
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 12
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 17
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 8

0
2,450

0
2,400

0
0

100 %
0 %

2,600
0

0
30,050
30,050

0
69,765
69,765

40,000
102,500
102,500

-50 %

20,000
1,188,600
1,188,600

7,000

0

0

0 %

0

6,000

0

0

0 %

0

6,000

0

0

0 %

0

6,000

0

0

0 %

0

7,000

0

0

0 %

0

6,000

0

0

0 %

0

6,000

0

0

0 %

0

6,000

0

0

0 %

0

6,000

0

0

0 %

0
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 1
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 10
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 11
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 12
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 13
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 14
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 15
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 17
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 19
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 20
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 3
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 4
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 6

7,000

0

0

0 %

0

7,000

7,000

0

0 %

0

7,000

0

0

0 %

0

0

7,000

0

0 %

0

0

7,000

0

0 %

0

7,000

0

0

0 %

0

0

7,000

0

0 %

0

0

7,000

0

0 %

0

7,000

0

0

0 %

0

7,000

0

0

0 %

0

7,000

0

0

0 %

0

7,000

0

0

0 %

0

7,000

0

0

0 %

0
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 8
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 9
อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาว
รวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 16
อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาว
รวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 18
อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาว
รวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 2
อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาว
รวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 20
อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาว
รวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 21
อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาว
รวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 5
อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาว
รวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 6
อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาว
รวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 7

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี หมูที่ 1
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี หมูที่ 12
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี หมูที่ 6
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อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี หมูที่ 9
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 1
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 11
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 13
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 14
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 16
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 17
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 18
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 19
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 2
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 20
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 21
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อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 3
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 4
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 5
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 7
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 8
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 9
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 1
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 11
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 14
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 15
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 16
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 18
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อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 19
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 2
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 20
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 21
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 3
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 4
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 5
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 6
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 7
อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด
To
be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 2
อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด
To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 11
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อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด
To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 12
อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด
To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 14
อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด
To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 15
อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number
one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 16
อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด
To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 17
อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number
one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 18
อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด
To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 19
อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด
To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 20
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อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number
one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 21
อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด
To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 3
อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด
To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 4
อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด
To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 6
อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด
To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 7
อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด
To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒาพรรณวดี หมูที่ 5

อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 1
อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 11

0

7,000
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0 %

0

7,000
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0

0 %

0

7,000

0

0

0 %

0

0

7,000

0

0 %

0

0

7,000

0

0 %

0

0

7,000

0

0 %

0

0

7,000

0

0 %

0

0

7,000

0

0 %

0
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อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมู
ที่ 13
อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 14
อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 15
อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 16
อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมู
ที่ 18
อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 19
อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 2
อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 20
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อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 21
อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 3
อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 4
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0

0 %
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0

7,000

0

0 %

0

0

7,000

0

0 %

0

อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 5

7,000

0

0
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0

อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 6
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อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 7
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อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม
หมูที่ 10
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่
12
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่
13
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่
15
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อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่
17
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่
8
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่
9

อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 1
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 10
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 11
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 12
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 13
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 14
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 15
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 16
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 17
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 19
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 2
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 3
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 4
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 5
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 8
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 9
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

0

7,000

0

0 %

0

0

7,000

0

0 %

0

0

7,000

0

0 %

0

0
0
0
0
6,000
0
0
6,000
0
0
6,000
0
0
6,000
0
7,000
420,000
420,000
1,569,615.33

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
0
6,000
6,000
0
6,000
6,000
0
6,000
6,000
420,000
420,000
2,086,298.67

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,361,393

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,927,620
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งานโรงพยาบาล
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธแกเยาวชนในตําบลยางฮอม
โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคมือ เทา ปาก ใน ศพด.
ตําบลยางฮอม

0

17,660

15,000

-100 %

0

0

21,600

0

0 %

0

0

0

15,000

-100 %

0

รวมคาใชสอย

0

39,260

30,000

156,883.2
156,883.2
196,143.2
196,143.2

180,000
180,000
210,000
210,000

-100 %

รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานโรงพยาบาล

180,443.92
180,443.92
180,443.92
180,443.92

0
0
0
0

0

0

11,502

-0.89 %

11,400

9,783

46,590

57,510

-100 %

0

โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคมือ เทา ปาก ฯลฯ ใน ศพด. ตําบล
ยางฮอม

คาวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จางเหมาบริการสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
ขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

0

59

ขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ
โครงการการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
โครงการควบคุมรณรงคและปองกันโรคพิษสุนัขบา
โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก
โครงการเทศบาลตําบลยางฮอมยิ้มบริการประชาชนเคลื่อนที่
โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน
ตําบลยางฮอม

%
%
%
%
%

57,000
10,000
0
30,000
0

0

0 %

0

0

0

100 %

30,000

0

0

0

100 %

10,000

0

75,000

30,000

-50 %

15,000

0

19,440

0

0 %

0

25,000

0

0

0 %

0

0

14,760

0

0 %

0

0

0

15,000

-100 %

0

0
0
21,171
194,247

15,000
15,000
15,000
274,012

0 %
-100 %
-100 %

รวมคาใชสอย

0
0
14,160
102,973

15,000
0
0
178,400

รวมงบดําเนินงาน

102,973

194,247

274,012

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่

โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคมือ เทา ปาก ในศพด.
ตําบลยางฮอม
โครงการพลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุและครอบครัว
ผูสูงอายุ(The project of Long Term Care Service Development for
the Frail Elderly and their Families)

โครงการมหกรรมอาหาร (ยางฮอมมวนใจ ใสใจสุขภาพ)
โครงการรณรงคและปองกันโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เชน
ไขหวัด 2009, ไขหวัดนก
โครงการรณรงคและปองกันโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เชน
ไขหวัด 2009, ไขหวัดนก,ฝุน PM 2.5
โครงการอบรมผูประกอบการรานคา
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุในชุมชน
โครงการอบรมใหความรูการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535

0
0
0
30,300
8,970

0
8,316
0
0
8,970

0
15,000
40,000
40,000
20,000

14,760

0

0

100
-33.33
-100
-25
-100

178,400
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 3
อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 4
อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 3
อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 9
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 11
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 14
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 19
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 1
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 10
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 12
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 13
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 15
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 17
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 8
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 9
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 10
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 12
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 13
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 15
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 16
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 17
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 18
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 20
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 21
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 5

0

0

0

100 %

6,000

0

0

0

100 %

6,000

0

0

0

100 %

6,000

0

0

7,000

-100 %

0

0

0

7,000

-100 %

0

0

0

7,000

-100 %

0

0

0

7,000

-100 %

0

0

0

7,000

-100 %

0

0

0

7,000

-100 %

0

0

0

7,000

-100 %

0

0

0

7,000

-100 %

0

0

0

7,000

-100 %

0

0

0

7,000

-100 %

0
62

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 6
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 7
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 8
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 11
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 14
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 19
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 2
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 3
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 4
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 1
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี หมูที่ 14
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี หมูที่ 19
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี หมูที่ 1
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อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี หมูที่ 11
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี หมูที่ 3
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี หมูที่ 4
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่12
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่13
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่15
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่16
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 2
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่20
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่21
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 6
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 8
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 10
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อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 17
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 18
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 5
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 7
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 9
อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด
To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 1
อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด
To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
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ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 11

อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด
To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 14

อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด
be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)

To

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 19

อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด
be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)

To

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 3
65

อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด
To
be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 4
อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 9
อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 10
อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 12
อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 13
อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 15
อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 17
อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 8

อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 10
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 11
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 12
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 13
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 14
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0

100 %
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100 %
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0

0

0

100 %

7,000

0

0

0

100 %

7,000

0

0

0

100 %

7,000

0

0

0

100 %

7,000

0

0

0

100 %

7,000

0

0

0

100 %

7,000

0

0

7,000

-100 %

0

0

0

7,000

-100 %

0

0

0

7,000

-100 %

0

0

0

7,000

-100 %

0

0

0

7,000

-100 %

0
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อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 15
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 16
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 17
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 18
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 19
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 2
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 20
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 21
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 3
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 4
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 5
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 6
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 7
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 8

0

0

7,000

-100 %

0

0

0

6,000

-100 %

0

0

0

7,000

-100 %

0

0

0

6,000

-100 %

0

0

0

7,000

-100 %

0

0

0

6,000

-100 %

0

0

0

6,000

-100 %

0

0

0

6,000

-100 %

0

0

0

7,000

-100 %

0

0

0

7,000

-100 %

0

0

0

6,000

-100 %

0

0

0

6,000

-100 %

0

0

0

6,000

-100 %

0

0

0

7,000

-100 %

0
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อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 9
อุดหนุนโครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม หมูที่ 1
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 1
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 10
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 11
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 12
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 13
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 14
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 15
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 16
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 16
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 17
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 18
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 18
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 19
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 2
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 2
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 20
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 20
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 21
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 21
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 4
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 5
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 5
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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6,000
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0
0
0
7,000
7,000
0
0
7,000
0
0
7,000
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-100
100
-100
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-100
-100
-100
100
100
100
-100
-100
100
100
-100
100
100
-100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

6,000
0
6,000
0
0
6,000
0
10,000
0
0
0
10,000
6,000
10,000
0
0
10,000
10,000
0
6,000
10,000
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อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 6
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 6
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 7
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 7
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 8
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 9

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

0
0
0
0
0
0
0
0
102,973

0
0
0
0
0
0
0
0
194,247

0
7,000
0
7,000
6,000
6,000
420,000
420,000
694,012

100
-100
100
-100
-100
-100

%
%
%
%
%
%

10,000
0
10,000
0
0
0
420,000
420,000
598,400

0
0

0
0

120,000
120,000

-100 %

0
0

360,000

0

0

0 %

0

40,360
400,360
400,360

0
0
0

15,000
15,000
135,000

-100 %

0
0
0

งานศูนยบริการสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวมคาตอบแทน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
โครงการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินประจําตําบลยางฮอม
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
ถังออกซิเจนครบชุด ขนาด 0.5 คิว
รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน
รวมงานศูนยบริการสาธารณสุข
รวมแผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
การชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลยางฮอม (ดานสงเสริม
และพัฒนาดานคุณภาพชีวิต)
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)

รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห

0
0
0
400,360
2,253,392.25

0
0
0
0
2,476,688.87

7,500
7,500
7,500
142,500
4,407,905

-100 %

0
0
0
0
5,526,020

0

0

30,000

0 %

30,000

0
0

0
0

30,000
30,000

680
680
680
680
680

0
0
0
0
0

0
0
0
30,000
30,000

30,000
30,000

0 %

0
0
0
30,000
30,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินประจําตําแหนง
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมคาตอบแทน

942,364
36,000
540,000
60,000
1,578,364
1,578,364

999,660
36,000
432,000
48,000
1,515,660
1,515,660

1,786,980
78,000
432,000
48,000
2,344,980
2,344,980

%
%
%
%

1,859,940
78,000
432,000
48,000
2,417,940
2,417,940

118,600

177,500

230,000

0 %

230,000

0
72,800

0
84,000

10,000
100,000

0 %
68 %

10,000
168,000

0
0
191,400

0
0
261,500

0
15,000
355,000

100 %
-100 %

19,200
0
427,200

4.08
0
0
0
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คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุกอสราง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุสนาม
รวมคาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้พนักพิงต่ํา
เกาอี้พนักพิงสูง

258,171

450,336

614,000

22.8 %

754,000

5,928
0
94,629.35
358,728.35

2,360
0
554,228.15
1,006,924.15

40,000
0
220,000
874,000

-50 %
100 %
18.18 %

20,000
30,000
260,000
1,064,000

69,999
49,950
20,000
0
47,360
0
187,309

42,817
99,000
29,955
16,281.38
39,690
0
227,743.38

50,000
350,000
50,000
0
50,000
0
500,000

0
-71.43
0
0
0
100

0
0
737,437.35

0
0
1,496,167.53

0
0

4,800
0

%
%
%
%
%
%

50,000
100,000
50,000
0
50,000
10,000
260,000

1,500,000
1,500,000
3,229,000

-46.67 %

800,000
800,000
2,551,200

5,400
15,000

-100 %
-100 %

0
0
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เกาอี้พนังพิงกลาง
เครื่องทําน้ํารอน น้ําเย็น
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด
ไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
ตูเหล็ก แบบ 2 บาน
โตะคอมพิวเตอร
โตะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต
พัดลมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ครอสแยกเสียง 2 ทาง 3 ทาง 4 ทาง
เครื่องอินเวอรเตอร 12V 3,000 วัตต (เครื่องแปลงไฟ)
ชุดไมคประชุมแบบมีผูเขารวมประชุม 20 คน ประธาน 1 คน
ตูลําโพงแหลม 8 นิ้ว
แอมปขยายเสียง 1,000 วัตต
ครุภัณฑสํารวจ
กลองระดับ
กลองวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิคส
กลองสํารวจอิเล็กทรอนิกส ชนิดวัดระยะทางได
ชุดทดสอบเพื่อหาคาการยุบตัวของคอนกรีต
ไมสตาฟอลูมิเนียมแบบพับ ความยาว 5 เมตร
ลูกคิ้วหลอปูน
เหล็กกระทุงลูกคิ้ว แบบเหลี่ยม

0
0

9,570
0

0
0

0 %
100 %

0
5,500

0

32,100

0

0 %

0

0
0
0
0
0

0
0
2,950
0
0

0
11,000
0
9,000
0

100
-46.36
0
-100
100

%
%
%
%
%

14,400
5,900
0
0
2,600

0
0
0
0
0

2,850
0
99,500
1,900
21,200

0
8,900
0
0
0

0
-100
0
0
0

%
%
%
%
%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
110,000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

100
0
100
100
100
100
100

%
%
%
%
%
%
%

30,600
0
105,000
7,000
3,000
15,000
5,000
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน(จอแสดงขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network สําหรับ
กระดาษขนาด A3
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network
แบบที่ 1 (27 หนา/นาที)
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ (รถJCB สถานีสูบน้ํา ฯลฯ)
รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
รวมคาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาชดเชยผลอาสิน
เงินชดเชยคางานกอสราง (คา K)
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
เงินชดเชยคางานกอสราง คา(K)

59,600

0

0

0 %

0

0

0

30,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

34,000

0

17,000

0

0 %

0

0
0

22,000
0

0
15,000

0 %
-100 %

0
0

0

52,900

0

0 %

0

7,850

0

0

0 %

0

0

0

12,500

-40 %

7,500

0

141,565

451,900 163.38 %

1,190,200

246,784.4
314,234.4

0
518,335

0
558,700

0 %

0
1,425,700

0

0

50,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

50,000
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟาและประปา
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ
กอสรางอาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน หมูที่ 4
โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค หมูที่ 13
สรางอาคารอเนกประสงค หมู 16
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
กอสรางถนน คสล. (ซอย 7) หมู 14
กอสรางถนน คสล. (ซอยหลังวัด) หมู 1
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงสีชุมชน หมู 11
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนการเกษตร (ซอย 6) หมู
ที่ 3
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบอขยะ หมูที่ 6
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 19
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมู 3
กอสรางถังเก็บน้ํา หมู 10

0

0

130,000

0

0
314,234.4
2,630,035.75

0
518,335
3,530,162.53

180,000
738,700
6,312,680

150,000
0
150,000

0
0
0

0
200,000
0

0 %
-100 %
0 %

0
0
0

0
0
150,000

199,500
49,800
0

0
0
0

0 %
0 %
0 %

0
0
0

0

0

60,000

-100 %

0

150,000
150,000
150,000
0

0
0
0
199,900

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-100 %

50,000
1,475,700
6,444,840

%
%
%
%
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กอสรางถังเก็บน้ํา หมู 14
กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ชนิดชองทางเดียว (ชวงนาเพ็ญวร) หมู 1

กอสรางทอเหลี่ยม หมู 20
กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กรองหนองโคง หมู 4
กอสรางทอเหลี่ยมลําหวยโปง เชื่อมหมู 7 หมู 18
กอสรางที่จอดรถของผูมาติดตอราชการ ศพด.บานชมภู
กอสรางฝายน้ําลน คสล. รองสลี (หอประชุม หมู 12)
กอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง หมู 21
กอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง หมูที่ 7
กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู (ซอย1) ชนิดมีฝาปด หมู 2
กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝาปด (ซอยฝายตนเดื่อ) หมู 6
กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝาปด (สายหนาวัดถึงรองหวาย) หมู 17

กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝาปด หมู 11
กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู หมู 21
กอสรางรางระบายน้ํา หมู 17
กอสรางรางระบายน้ํา หมู 18
กอสรางรางระบายน้ํา หมู 8
กอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 1
กอสรางรางสงน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 18
ขยายไหลทางภายในหมูบาน สาย 1 หมู 9
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 19
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9

150,000
0
150,000
150,000
0
0
0
149,500
150,000
0
0

0
150,000
0
0
199,900
128,000
193,900
0
0
200,000
199,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

199,900

0

0 %

0

0
0
150,000
145,700
150,000
150,000
0
150,000
0
0
0

199,000
196,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
200,000
0
200,000
200,000
200,000

0
0
0
0
0
0
-100
0
-100
-100
-100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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โครงการกอสรางถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11
โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา หมูที่ 16 (ชวงบานนายวรยศ ไรแตง)

โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา หมูที่ 16
บานนายสําเภา อินทรตะวัน)
โครงการกอสรางฝายชุมชน หมูที่ 15

(ชวง

โครงการกอสรางพนังคอนกรีตเสริมเหล็กปองกันตลิ่งพังทลาย หมูที่ 1

โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งพังทลาย หมูที่ 21
โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งพังทลาย หมูที่ 8
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝาปด หมูที่ 4
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปด หมูที่ 2

โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ชนิดมีฝาปด หมูที่ 21
โครงการขุดเจาะบอบาดาล พรอมระบบสูบน้ํา หมูที่ 12
โครงการขุดเจาะบอบาดาล พรอมระบบสูบน้ํา หมูที่ 17
โครงการขุดเจาะบอบาดาล พรอมระบบสูบน้ํา หมูที่ 20
โครงการขุดเจาะบอบาดาล พรอมระบบสูบน้ํา หมูที่ 7
โครงการวางทอประปาในหมูบาน หมูที่ 6
จัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 10 พรอมติดตั้ง
จัดทําที่จอดรถ สํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม
เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค หมู 15
วางทอระบายน้ํา คสล. หมู 11
วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมขุดลอก หมูที่ 4
สรางฝายทดน้ํา (ชวงบานนายมงคล) หมู 15
สรางพนังปองกันตลิ่งพัง หมู 2

0
0

0
0

200,000
65,000

-100 %
-100 %

0
0

0

0

65,000

-100 %

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

200,000
200,000
133,000
200,000
200,000
200,000
67,000
280,000
280,000
280,000
280,000
200,000

-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

140,000

0

0

0 %

0

0
150,000
0
50,000
0
150,000

307,000
0
27,000
0
188,000
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

%
%
%
%
%
%
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สรางพนังปองกันน้ําเซาะตลิ่ง ลําหวยปาแดง
(ชวง
บานนายวรยศ) หมู 16
สรางพนังปองกันน้ําเซาะถนน (สายบานน้ําแพร เชื่อม
บานงามเมือง) หมู 14
สรางหอถังสูงพรอมถังเก็บน้ํา หมู 5
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3
โครงการปรับปรุงบอบาดาล/บอน้ําตื้นในพื้นที่ตําบลยางฮอม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาแดง
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่ 5
โครงการปรับปรุงหองกองการศึกษา เทศบาลตําบลยางฮอม
โครงการปรับปรุงหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพญาพิภักดิ์
โครงการปรับปรุงแหลงน้ําชุมชนสาธารณประโยชน หมูที่ 10
โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาบง
โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยสัก
โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม
ซอมแซมไหลทาง (สายทุงมาญ) โดยเทคอนกรีตอัดทับโพรงใตถนน หมู
20

ปรับปรุงถนน คสล. หมู 4
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5
ปรับปรุงทางระบายน้ํา 2 ขางทาง (โคงบานนายยอด เมืองมูล) หมู 9

ปรับปรุงระบบสงน้ําหมูบาน หมู 12
ปรับปรุงหอประชุมหมูบาน หมู 10
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน

0

200,000

0

0 %

0

0

90,000

0

0 %

0

0

324,800

0

0 %

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100,000
200,000
68,400
250,000
200,000
200,000
30,000
200,000
30,000
50,000
430,000

110,000

0

0

0
150,000
0
149,500
150,000
3,444,700
3,444,700

198,000
0
200,000
0
0
3,650,100
3,650,100

0
0
0
0
0
5,668,400
5,668,400

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 %

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100

%
%
%
%
%
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
ขยายเขตไฟฟา เขาอาคารอเนกประสงค บานใหมพัฒนา หมูที่ 10
ขยายเขตไฟฟาใหกับระบบประปาบาดาล เทศบาลตําบลยางฮอม
4)

(หมูที่

ขยายเขตไฟฟาใหกับระบบประปาบาดาล บานหวยสัก (หมูที่ 15)
คาใชจายโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ใหแกการไฟฟา
ภูมิภาคอําเภอเทิง
คาใชจายโครงการขยายเขตไฟฟาสายดับ (ไฟกิ่ง) สาธารณะภายใน
หมูบาน ใหแกการไฟฟาภูมิภาคอําเภอเทิง
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานไฟฟาและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste
โครงการบริหารจัดการขยะแบบพึ่งพาตนเองในชุมชน
โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชนตําบลยางฮอม
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน

0

0

0

100 %

100,000

0

0

100,000

-100 %

0

0

0

75,000

-100 %

0

0

90,468.41

0

0 %

0

0

494,584.71

0

0 %

0

0
0
3,444,700

585,053.12
585,053.12
4,235,153.12

175,000
175,000
5,843,400

0
27,600
42,200
69,800
69,800

15,960
31,087
38,400
85,447
85,447

20,000
-100 %
30,000 196.67 %
0
0 %
50,000
50,000

100,000
100,000
100,000

0
89,000
0
89,000
89,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

0
0
0
69,800

0
0
0
85,447

0
0
0
50,000

100 %

10,000
10,000
10,000
99,000

0

0

5,000

-100 %

0

0
0
0
6,144,535.75

0
0
0
7,850,762.65

5,000
5,000
5,000
12,211,080

4,860

0

0

0 %

0

0

9,960

10,000

0 %

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการจัดการน้ําเสียของสถานประกอบการในชุมชน
ตําบลยางฮอม
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานบําบัดน้ําเสีย
รวมแผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
โครงการเฝาระวัง ปองกัน แกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรีและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

0
0
0
6,643,840
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมูบาน ผูนํากลุมตาง ๆ
ในพื้นที่ตําบลยางฮอม สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผูบริหาร
เทศบาลตําบลยางฮอม
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการเรียนรู
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผูดูแลคนพิการเพื่อการเรียนรู
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผูดูแลคนพิการเพื่อการเรียนรู

โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการรณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โครงการสงเสริมกลุมอาชีพในพื้นที่ตําบลยางฮอม
(กิจกรรมสงเสริมอาชีพสตรีการนวดแผนไทย)

โครงการสงเสริมและพัฒนาเกษตรเพื่อสืบสานพระราชดําริตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

โครงการสงเสริมอาชีพในพื้นที่ตําบลยางฮอม
โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันใหแกครอบครัว
โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันใหแกครอบครัว (กิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธสมาชิกครอบครัวทุกชวงวัย)
โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันใหแกครอบครัว:กิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธสมาชิกครอบครัวทุกชวงวัย
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ (กิจกรรมเสริมสรางคุณคา
ใหผูสูงอายุในชุมชน)
โครงการอบรมสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน
โครงการอบรมสงเสริมการจัดทําแผนชุมชนใหแกคณะกรรมการ
หมูบานและประชาชนตําบลยางฮอม
โครงการอบรมใหความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน

0

0

0

100 %

20,000

9,960
0
0
9,960
9,725

0
9,960
0
0
9,890

0
0
0
10,000
10,000

0
0
100
200
-100

%
%
%
%
%

0
0
10,000
30,000
0

0

9,960

0

0 %

0

0

0

3,000 233.33 %

10,000

9,960
14,740

0
0

10,000
10,000

100 %
-100 %

20,000
0

0

9,960

0

0 %

0

0

0

0

100 %

10,000

0

0

20,000

-50 %

10,000

0

9,960

0

0 %

0

0

0

20,000

-100 %

0

19,670

19,377

0

0 %

0

0
78,875
78,875

9,960
89,027
89,027

10,000
103,000
103,000

-100 %

0
120,000
120,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
ศูนยปฏิบัติการรวมชวยเหลือประชาชนอําเภอขุนตาล
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับอําเภอ(อําเภอขุนตาล)
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับอําเภอ(อําเภอขุนตาล) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2564
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน
อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะผูนําองคกรสตรีอําเภอขุนตาล
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี เนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง ประจําป 2564
โครงการงานรัฐพิธีนอมรําลึก เนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป 2564

0

30,000

0

0 %

0

0

0

0

100 %

40,000

0

0

40,000

-100 %

0

5,000
5,000
5,000
83,875
83,875

0
30,000
30,000
119,027
119,027

5,000
45,000
45,000
148,000
148,000

0 %

5,000
45,000
45,000
165,000
165,000

0

0

3,000

-100 %

0

0

0

3,000

-100 %

0
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โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (4
พฤษภาคม 2565)
โครงการจัดงานรัฐพิธีนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (วันที่ 23 ตุลาคม 2564)
โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบรมชนกาธิเบศ วันชาติและวันพอแหงชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 5 ธันวาคม 2564)
โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (3
มิถุนายน 2564
โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2565)

0

0

0

100 %

2,000

0

0

0

100 %

3,000

0

0

0

100 %

3,000

0

0

0

100 %

2,000

0

0

0

100 %

5,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 12 สิงหาคม 2565

0

0

0

100 %

3,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีบําเพ็ญกุศลนอมรําลึกในวันคลายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565(วันที่ 13 ตุลาคม 2564)

0

0

0

100 %

5,000

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคลายวันพระบรมราช
สมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ ประจําป
2564

0

0

3,000

-100 %

0
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อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป 2564
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ประจําป 2564
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีบําเพ็ญกุศลและนอมรําลึกเนื่องในวัน
คลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจําป 2564
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน
โครงการกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตําบลยางฮอม อําเภอขุน
ตาล จังหวัดเชียงราย(ศูนยเครือขายการศึกษาตําบลยางฮอม
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ

0

0

5,000

-100 %

0

0

0

3,000

-100 %

0

0

0

3,000

-100 %

0

0
0
0

0
0
0

20,000
20,000
20,000

27,909
27,909
27,909

26,327
26,327
26,327

30,000
30,000
30,000

0 %

30,000
30,000
30,000

0

0

0

100 %

100,000

0
0
27,909

0
0
26,327

0
0
30,000

23,000
23,000
23,000

100,000
100,000
130,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
โครงการจัดงานนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โครงการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุ
วงศ

รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน

11,300

15,196

15,000

0 %

15,000

39,940

69,725

0

0 %

0

0

0

70,000

0 %

70,000

0

0

10,000

0 %

10,000

51,240
51,240

84,921
84,921

95,000
95,000

0

0

3,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

3,000

0

0

0

100 %

3,000

95,000
95,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
โครงการจัดกิจกรรมงานเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวัน
คลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจําป
2564
โครงการจัดกิจกรรมงานเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวัน
คลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 21 ตุลาคม 2564)

โครงการรวมงานประเพณีสักการะอนุสาวรียพอขุนเม็งรายมหาราช
และงานรดน้ําดําหัวผูวาราชการจังหวัดเชียงราย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เมษายน 2565)
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โครงการรวมงานพอขุนเม็งรายมหาราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 (ระหวางวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ 2565)
โครงการสงเสริมประเพณีทานหาแมฟาหลวง เนื่องในวันคลายวัน
สวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินี ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2565 (วันที่ 18 กรกฎาคม 2565)
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง ประจําป
2564 "2003 ปสืบมา หกเปงลองฟา ไหวสาพระธาตุดอยตุง"

โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง
ปงบประมาณ 2565
สืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง
อุดหนุนกิจกรรมรวมงานพอขุนเม็งรายมหาราช
อุดหนุนกิจกรรมรวมงานพอขุนเม็งรายมหาราช ประจําป 2564
อุดหนุนโครงการงานเทิดพระเกียรติสมเด็จยา ณ พระตําหนักดอยตุง

อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถใน ร.9
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสักการะอนุสาวรียพอขุนเม็งราย
มหาราชและงานรดน้ําดําหัวผูวาราชการจังหวัด
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสักการะอนุสาวรียพอขุนเม็งราย
มหาราชและงานรดน้ําดําหัวผูวาราชการจังหวัดเชียงราย ประจําป
2564
อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10
อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายเปนพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 13 ต.ค.
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อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนภาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ
อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันคลายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนภาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (วันที่ 13 ตุลาคม)
อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวรชิราลง
กรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10
อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ
สมเด็จพระบรมราชนนีพันปหลวง และวันแมแหงชาติ
อุดหนุนโครงการจัดงานวันปยมหาราช
อุดหนุนโครงการรวมงานทานหาแมฟาหลวง
อุดหนุนโครงการสงเสริมประเพณี พิธีทานหาแมฟาหลวง เนื่องใน
วันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจําป
อุดหนุนโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของ
จังหวัดเชียงราย ในคราวที่จะมีการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 46
"เจียงฮายเกมส"
อุดหนุนโครงการอุดหนุนจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ร.10
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน
อุดหนุนโครงการธรรมะสัญจร
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
อุดหนุนโครงการธรรมะสัญจร
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล
อุดหนุนโครงการธรรมะสัญจร
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รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสราง
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทุงลอม หมูที่ 9
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลุงจันทร หมูที่ 18
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรองโชค หมูที่ 14
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใหมพัฒนา 1/2 หมูที่ 3
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใหมพัฒนา 1/3 หมูที่ 3
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใหมพัฒนา 1/5 หมูที่ 3
กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝาปด ซอย 6 หมูที่ 5
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%
%
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%

กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝาปด สายทางขางวัดยางฮอม
หมูที่ 17
กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝาปด สายบานหวยหลวง
หมูที่ 5 - บานปาแดง หมูที่ 2 ชร ถ.38-007 หมูที่ 21
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กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝาปด สายรวมหาแยก หมูที่ 21
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กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูชนิดมีฝาปด สายบานปาบงน้ําลอม หมูที่ 1
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กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูชนิดมีฝาปด สายบานหวยหลวงหมูที่
5 - บานปาแดงหมูที่ 2 ชร ถ.38-007 หมูที่ 2
กอสรางราวกันตก ลําหวยปาแดง หมูที่ 16
กอสรางหอกระจายขาวบานชมภู หมูที่ 7
กอสรางอาคารอเนกประสงคบานยางฮอม หมูที่ 8
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
กอสรางถังเก็บน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก บานยางฮอม หมูที่ 12
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
ปรับปรุงระบบทอจายน้ําประปาหมูบานหวยสักเหนือ หมูที่ 15
ปรับปรุงระบบประปา เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว อําเภอขุนตาล หมูที่ 13

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
รวมงานกอสราง
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
โครงการอบรมอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
รวมแผนงานการเกษตร
รวมทุกแผนงาน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 75,500,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
รวม 27,279,329
งบกลาง
รวม 27,279,329
งบกลาง
รวม 27,279,329
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวน
189,576
-เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้ 105,624 บาท
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)) จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 61,560 บาท จ่ายจากเงินรายได้ 22,392 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินกองทุนหลักประกันสังคมในอัตรา
ร้อยละห้าของค่าจ้างพร้อมหักค่าจ้างของพนักงานจ้างส่งเป็น
เงินสมทบในอัตราเดียวกัน
-เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลว. 22 ม.ค. 2557
เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2557
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
แผนงานงบกลาง ลําดับที่ 1 หน้า 220 (งบกลาง)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่
ตําบลยางฮอม
ช่วงอายุ 60-69 ปี รายละ 600 บาท ต่อเดือน
จํานวน 19,767,600
ช่วงอายุ 70-79 ปี รายละ 700 บาท ต่อเดือน
ช่วงอายุ 80-89 ปี รายละ 800 บาท ต่อเดือน
ช่วงอายุ 90 ขึ้นไป รายละ 1,000 บาท ต่อเดือน

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สงู อายุ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 156
ลําดับที่ 1 (งบกลาง)
เบี้ยยังชีพความพิการ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการในพื้นที่
ตําบลยางฮอม รายละ 800 บาทต่อเดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 6 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1 (งบกลาง)

5,683,200 บาท
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่
ตําบลยางฮอม รายละ 500 บาทต่อเดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สงู อายุ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 156
ลําดับที่ 3 (งบกลาง)
เงินสํารองจ่าย
จํานวน
-เพื่อใช้จ่ายกรณีจําเป็น ฉุกเฉินเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ
เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก
แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า
และหมอกควัน และโรคติดต่อ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบกลาง)
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับการจราจร
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น
สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร
กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร
แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ํา เสาล้มลุกจราจร
เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539

18,000 บาท

400,000 บาท

20,000 บาท
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เรื่อง การตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่าย
และเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร (งบกลาง)
เงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ข้อ 16
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม
พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(งบกลาง)
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินกองทุนเงินทดแทนในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง โดยประมาณการทั้งปีของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ))
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (งบกลาง)
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
-เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) ประจําปีงบประมาณ 2565
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
-เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับ
ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (งบกลาง)
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตําบลยางฮอม
-เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่เทศบาลตําบลยางฮอม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550
เรื่อง การดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (งบกลาง)

จํานวน

44,358 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

806,595 บาท

จํานวน

300,000 บาท
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เงินช่วยพิเศษ
เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพ ของพนักงานเทศบาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบกลาง)
เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพ ของพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบกลาง)
เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพ ของลูกจ้างประจํา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบกลาง)

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีอัตราเดือนละ
28,800 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 345,600 บาท
รองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 15,840 บาท จํานวน 12 เดือน
จํานวน 2 คน ตั้งไว้ 380,160 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี
อัตราเดือนละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 72,000 บาท
รองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,500 บาทจํานวน 12 เดือน
จํานวน 2 คน ตั้งไว้ 108,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
อัตราเดือนละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 72,000 บาท
รองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,500 บาทจํานวน 12 เดือน
จํานวน 2 คน ตั้งไว้ 108,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สํานักปลัดเทศบาล)

รวม 12,278,646 บาท
รวม 9,549,540 บาท
รวม 2,848,320 บาท
จํานวน
725,760 บาท

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ
นายกเทศมนตรีที่ได้รับในอัตราของเทศบาลที่มีรายได้
เกิน 25 - 50 ล้านบาท ตามกฎหมายกําหนด
อัตราเดือนละ 10,080 บาท จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 120,960 บาท และเงินค่าตอบแทนรายเดือน
ของที่ปรึกษานายกเทศมนตรีที่ได้รับในอัตราของเทศบาลที่มี
รายได้เกิน 25 - 50 ล้านบาท ตามกฎหมายกําหนด อัตราเดือน
ละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 86,400 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
ที่ได้รับในอัตราของเทศบาลที่มีรายได้เกิน 25 - 50 ล้านบาท
ตามกฎหมายกําหนด ดังนี้
1.ประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,840 บาท
จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 190,080 บาท
2.รองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 12,960 บาท
จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 155,520 บาท
3.สมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 10,080 บาท
จํานวน 10 คน จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 1,209,600 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

207,360 บาท

จํานวน

1,555,200 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
รวม
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือน
ให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 16 ราย ตั้งไว้ 5,647,620 บาท
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พ.ย. 2558
(สํานักปลัดเทศบาล)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จํานวน
(1)เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน
สําหรับปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
อัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือนตั้งไว้ 84,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2548
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553
ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2553
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2559
เรื่อง ประกาศ ก.จ.และก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6,701,220 บาท
5,647,620 บาท

162,000 บาท
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(2)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (พ.ต.ก.)ตําแหน่ง นิติกร
อัตราเดือนละ 4,500 บาท จํานวน 12 เดือนตั้งไว้ 54,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.5/ว 01 ลงวันที่ 6 ม.ค.2553
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง ประกาศกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี
เหตุพิเศษของข้าราชการ อบจ.พนักงานเทศบาล
และพนักงานส่วนตําบล
(3)เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 ราย ตั้งไว้ 24,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค.2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 ส.ค.2558
(สํานักปลัดเทศบาล)
เงินประจําตําแหน่ง
(1)เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) อัตราเดือนละ 7,000 บาท
จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 84,000 บาท
(2)เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 42,000 บาท
(3)เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับหัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 42,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2559

จํานวน

168,000 บาท
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เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 7)และประกาศ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
(สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
(1)เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 ราย ตั้งไว้ 687,600 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.5/ว36 ลงวันที่ 26 ส.ค. 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (สํานักปลัดเทศบาล)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จํานวน
(1)เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 ราย
ตั้งไว้ 36,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 10 ส.ค. 2558 (สํานักปลัดเทศบาล)
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
จํานวน
ส่วนท้องถิ่น
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
ตําบลยางฮอม ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่เทศบาลตําบลยางฮอม

687,600 บาท

36,000 บาท

2,570,556 บาท
746,000 บาท
40,000 บาท
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(2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีตั้งไว้ 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลยางฮอม
ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0818.2/ว 4149 ลงวันที่ 19 ก.ค. 2564
เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าเบี้ยประชุม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทีส่ ภาเทศบาลแต่งตั้ง
หรือคณะกรรมการอื่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561…
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

10,000 บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในกรณีทปี่ ฏิบัติงานเร่งด่วนที่ไม่สามารถทําให้เสร็จ
ในเวลาราชการได้ ให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..
พ.ศ.2562(สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าเช่าบ้าน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มสี ิทธิเบิกได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522.
ลงวันที่ 9 ส.ค.2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(1)ค่าโฆษณาและเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตั้งไว้ 80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง,โทรทัศน์,โรงมหรสพ
ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

528,000 บาท

จํานวน

148,000 บาท

รวม

1,164,000 บาท

จํานวน

844,000 บาท
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(2)ค่าเช่าทรัพย์สิน ตั้งไว้ 144,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินรวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้อมกับ
การเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าล่วงหน้า ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(3)ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 620,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น เช่น
งานรักษาความปลอดภัย งานทําความสะอาด งานดูแลต้นไม้
สนามหญ้าและสวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย
งานติดตามประเมินผล งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 ก.ค.2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1.ค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
2.ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ
3.ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
4.ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 (สํานักปลัดเทศบาล)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4149
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 214
ลําดับที่ 9 (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
ในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ หรือไป
อบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ อปพร. ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของเทศบาล
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของ
เทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการส่งพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
ผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลไปฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายสําหรับคณะผู้บริหาร จํานวน
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตําบลยางฮอม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพด้านกฎหมายสําหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตําบลยางฮอม
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 1(สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้าง
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 214
ลําดับที่ 10 (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
(1)ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน ให้จ่ายจากหมวดค่าใช้สอย)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2)ค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะ
2.1)ซ่อมปกติ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะ ที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้
งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง60,000 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

20,000 บาท

20,000 บาท

60,000 บาท
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2.2)ซ่อมกลาง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะ ที่มีอายุการใช้งาน
ครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่
ระยะใดถึงก่อน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
(1)ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 85,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้
ในสํานักปลัดเทศบาลตําบลยางฮอมและกิจการสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซีแบบใส
ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ
ธงชาติ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก
ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
(2)ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน (งานทะเบียนราษฎร)
ตั้งไว้ 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ
ที่ใช้ในงานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม
เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แบบพิมพ์ทะเบียนราษฎร ฯลฯ
(3)ค่าน้ําดื่ม ตั้งไว้ 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อ
งานราชการสํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

260,556 บาท
115,000 บาท
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า
สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศ ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุงานบ้านงานครัว
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวหรือจ้างทําสิ่งของ
ที่มีสภาพสิ้นเปลืองโดยสภาพ เช่น ผงซักผ้า น้ํายาดับกลิ่น แปรง
ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ํา ช้อนส้อม จานรอง
กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง สายยางฉีดน้ํา หม้อ ที่นอน
หมอน มุ้ง ถังแก๊ส และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุก่อสร้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน คีม ชะแลงจอบ เสียม
เลื่อย ขวาน กระเบื้อง ท่อน้ํา ปูนซีเมนต์ เหล็ก ไม้ น้ํามันทาสี
ไม้ ตะปู ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น
ยางรถยนต์หัวเทียน น้ํากลัน่ แบตเตอรี่ ล้อ ถังน้ํามัน
ไฟหน้า ไฟเบรก น้ํามันเบรก กระจกมองข้างรถยนต์
หม้อน้ํา แม่แรง ไขควง ประแจ เบาะรถยนต์ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

48,756 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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วัสดุการเกษตร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา
วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก
ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler)
กระชังฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(แผ่นซีด)ี
รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย เอกสารเผยแพร่
ผลการดําเนินงาน ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ป้ายไฟแจ้งเตือน
แบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เมมโมรีชิป เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เครื่องกระจายสัญญาณ เมมโมรีซ่ ิป
เมนบอร์ด หน่วยประมวลผล ฮาร์ดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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วัสดุสนาม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม เช่น เต็นท์นอน/เต็นท์สนาม
ขนาดเล็ก ถุงนอนสนาม เข็มทิศ เปลสนาม ม้าหิน หญ้าสนาม
หญ้าเทียม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุสํารวจ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม
เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้า สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม ลานกีฬา
อเนกประสงค์ ไฟส่องสว่างสระน้ําภูหลงถัง ไฟส่องสว่างป้าย
ทางขึ้นบ้านพญาพิภักดิ์ กล้อง CCTV ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลยางฮอม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ม.15 และ
ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม
ลานกีฬาอเนกประสงค์ ไฟส่องสว่างสระน้ําภูหลงถัง ไฟส่อง
สว่างป้ายทางขึ้นบ้านพญาพิภักดิ์ กล้อง CCTV ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลยางฮอม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
หมู่ที่ 15 และไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562 (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

15,800 บาท

จํานวน

1,000 บาท

รวม
จํานวน

400,000 บาท
400,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี้พนักพิงกลาง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงกลาง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.เก้าอี้พนักพิงกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า
65 (W)* 70 (D)* 95 (H) cm.
2.โครงสร้างทําจากเหล็ก,ไม้วีเนียร์หรือไม้อัดดัดขึ้นรูป
3.เบาะนั่งบุด้วยฟองน้ํา เบาะหุ้มด้วยผ้า หนังเทียมหรือหนัง
สังเคราะห์
4.สามารถปรับระดับสูง - ต่ํา ได้
5.ขาเก้าอี้ ทําจากเหล็กชุบโครเมียม
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,190 บาท รวมเป็นเงิน 6,380 บาท
-เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
เก้าอี้พนักพิงต่ํา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงต่ํา
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.เก้าอี้พนักพิงต่ํา ขนาดไม่น้อยกว่า 55(W)*60(D)*85(H)cm.
2.โครงสร้างทําจากเหล็กหรือไม้วีเนียร์ดัดขึ้นรูป
3.เบาะนั่งบุด้วยฟองน้ํา เบาะหุ้มด้วยผ้า หนังเทียมหรือหนัง
สังเคราะห์
4.สามารถปรับระดับสูง - ต่ํา ได้
5.ขาเก้าอี้ ทําจากเหล็กชุบโครเมียม
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท
-เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

รวม
รวม

146,550 บาท
146,550 บาท

จํานวน

6,380 บาท

จํานวน

1,800 บาท
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ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจกพร้อมกุญแจ
ขนาดไม่น้อยกว่า 118(W) *40(D)*87(H) cm.
2.แผ่นชั้นภายใน 2 ชั้น สามารถปรับระดับ สูง-ต่ําได้
จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 4,800 บาท
-เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1.ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมกุญแจ
2.ขนาดไม่น้อยกว่า 110(W)*40(D)*80(H) cm.
3.แผ่นชั้นภายใน 2 ชั้น สามารถปรับระดับ สูง-ต่ํา ได้
จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท
-เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จํานวน 4 หลัง ๆ ละ 5,900 บาท รวมเป็นเงิน 23,600 บาท
-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

4,800 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

23,600 บาท
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โต๊ะคอมพิวเตอร์
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบมีลิ้นชัก 2 ลิ้นชักขนาดไม่น้อยกว่า
120(W)*60(D)*75(H) cm.
2.หน้าโต๊ะทําจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.
3.ขาโต๊ะทําจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 18 มม.
4.กล่องลิ้นชัก เป็นไม้ปาร์ตอเกิ้ลบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 15 มม.
5.แผ่นวางคีย์บอร์ดทําจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 16 มม.
เลื่อนเข้าออกด้วยรางลูกล้อ
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท
-เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดลําโพงอเนกประสงค์ พร้อมด้วยไมโครโฟนไร้สาย UHF
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดลําโพงอเนกประสงค์ พร้อมด้วย
ไมโครโฟนไร้สาย UHF โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ดอกลําโพงวูฟเฟอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
กําลังขับไม่น้อยกว่า 100 W(rms)
2.ไมโครโฟนไร้สายระบบ UHF แบบไมค์คู่
3.เล่นไฟล์มัลติมีเดียผ่านทางระบบไร้สายบลูทูธ (Bluetooth)
4.ช่องสัญญาณ AUX Input รองรับการเชื่อมต่อจากเครื่องเล่น
ดีวีดี, คอมพิวเตอร์ Notebook
5.ช่องสัญญาณ USB/SD Card Input รองรับการเล่นไฟล์ MP3
พร้อมด้วยปุ่มควบคุมการทํางาน และหน้าจอแสดงผล
6.ใช้ได้ทั้งไฟ AC Voltage (220V) และ DC Voltage (12V)
7.ภายในตัวลําโพงบรรจุแบตเตอรี่ DC 12V อยู่ภายใน
พร้อมด้วยระบบป้องกันอัตโนมัติ
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 8,000 บาท
-เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2563 จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

12,000 บาท

8,000 บาท
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ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องเจียร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจียร โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.เครื่องเจียร ขนาดไม่น้อยกว่า 900 วัตต์
2.เครื่องเจียร ใบขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
3.ความเร็วรอบ ไม่น้อยกว่า 11,000 รอบต่อนาที
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,290 บาท
-เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
สว่านแบบไร้สาย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านแบบไร้สาย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.สว่านแบบไร้สาย ขนาดไม่น้อยกว่า 12 โวลต์
2.ชนิดของแบตเตอรี่ แบบลิเธียมไอออน
3.อัตรากระแทกสุงสุด ไม่น้อยกว่า 5,300 ครั้งต่อนาที
4.แรงบิดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 19 นิวตันเมตร
5.สามารถเจาะโลหะ ไม้ เหล็ก ปูนได้
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,590 บาท
-เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

1,290 บาท

จํานวน

1,590 บาท
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สว่านไฟฟ้า แบบโรตารี่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า แบบโรตารี่
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.กําลังไฟเข้า ขนาดไม่น้อยกว่า 780 วัตต์
2.ความสามารถในการเจาะ
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 22 มม.
เหล็ก ไม่น้อยกว่า 13 มม.
ไม้ ไม่น้อยกว่า 30 มม.
3.แรงกระแทกต่อนาที ไม่น้อยกว่า 4,000 ครั้ง
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 4,590 บาท
-เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็นPrinter, Copier, Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600
หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

จํานวน

4,590 บาท

จํานวน

7,500 บาท
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น
เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก
ทําสีใหม่ทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

70,000 บาท
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอืน่
รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง (ค่าจ้างประเมินบริการสาธารณะ)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมิติที่ขอรับการ
ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการที่
กําหนดวงเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 25
ลง วันที่ 9 มีนาคม 2549
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) หน้าที่ 213 ลําดับที่ 5 (สํานักปลัดเทศบาล)

รวม
รวม

12,000 บาท
12,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
รวม
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือน
ให้แก่ พนักงานเทศบาล จํานวน 8 ราย ตั้งไว้ 2,840,280 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พ.ย. 2558 (กองคลัง)
เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
(1)เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับผู้อํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 42,000 บาท
(2)เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
อัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้18,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2559
เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7)และประกาศ ก.อบต.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) (กองคลัง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 ราย ตั้งไว้ 620,880 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,378,060
3,569,160
3,569,160
2,840,280

บาท
บาท
บาท
บาท

60,000 บาท

620,880 บาท
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-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.5/ว36 ลงวันที่ 26 ส.ค. 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (กองคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ทั่วไปจํานวน 4 ราย ตั้งไว้ 48,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 10 ส.ค. 2558 (กองคลัง)
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
จํานวน
ท้องถิ่น
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีตั้งไว้ 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี) แก่พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลยางฮอมตามผลการประเมิน
และหลักเกณฑ์ที่กําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (กองคลัง)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในกรณีทปี่ ฏิบัติงานเร่งด่วนที่ไม่สามารถทําให้เสร็จ
ในเวลาราชการได้ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองคลัง)

48,000 บาท

1,675,000 บาท
415,000 บาท
30,000 บาท

5,000 บาท

119

ค่าเช่าบ้าน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มสี ิทธิเบิกได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม(กองคลัง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาลที่มีสทิ ธิเบิกได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 ก.พ. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน (กองคลัง)
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จํานวน
(1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง,โทรทัศน์,โรงมหรสพ ค่าจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสิง่ พิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นพัสดุและครุภณ
ั ฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น เช่น
งานรักษาความปลอดภัย งานทําความสะอาด งานดูแลต้นไม้
สนามหญ้าและสวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย
งานติดตามประเมินผล งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

312,000 บาท

68,000 บาท

459,000 บาท
60,000 บาท
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(3) ค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้ 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันรถส่วนกลางของเทศบาล
ตําบลยางฮอม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําป้องกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองคลัง)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1.ค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
2.ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ
3.ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
4.ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562 (กองคลัง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการในประเทศ และต่างประเทศ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองคลัง)
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของเทศบาล
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของ
เทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาล
ไปฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (กองคลัง)

14,000 บาท

50,000 บาท

45,000 บาท
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
จํานวน
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(สํารวจภาคสนามและลงโปรแกรม)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภ่ าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน(สํารวจภาคสนามและลงโปรแกรม) และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมากที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
เรื่อง การจัดทําแผนที่แนวเขตปกครององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67
ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 483
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 2 หน้า 25
ลําดับที่ 2 (กองคลัง)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
(1)ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน ให้จ่ายจากหมวดค่าใช้สอย)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2)ค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะ
(2.1)ซ่อมปกติ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะ ที่วัสดุอะไหล่มีอายุ
การใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง
60,000 - 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

250,000 บาท

40,000 บาท
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(2.2)ซ่อมกลาง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะ ที่มีอายุการใช้งาน
ครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร
แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค(กองคลัง)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ
ที่ใช้ในกองคลัง เทศบาลตําบลยางฮอมเช่น กระดาษ ปากกา
ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ กระดาษ
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก เทปพีวีซีแบบใส ไม้บรรทัด
คลิป ตัวเย็บกระดาษ แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า
สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศ ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องสําหรับ
รถยนต์ น้ํามันเครื่องสําหรับรถจักรยานยนต์ น้ํามันหล่อลื่น
รวมถึงน้ํามันที่ใช้กับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตําบล ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

รวม
จํานวน

621,000 บาท
60,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท
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เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เครื่องพิมพ์อิงค์เจท
เมมโมรีชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เครื่องกระจายสัญญาณ
เมมโมรี่ซิป เมนบอร์ด หน่วยประมวลผล ฮาร์ดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม
ไดร์ฟ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
วัสดุสนาม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม เช่น เต็นท์นอน/เต็นท์สนาม
ขนาดเล็ก ถุงนอนสนาม เข็มทิศ เปลสนาม ม้าหิน หญ้า
สนาม หญ้าเทียม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในสํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562 (กองคลัง)

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท

รวม
จํานวน

180,000 บาท
10,000 บาท
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ค่าบริการโทรศัพท์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน
ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องโทรศัพท์, ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์,
ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ที่ใช้ในราชการของสํานักงาน
เทศบาลตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562 (กองคลัง)
ค่าบริการไปรษณีย์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ
ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562 (กองคลัง)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าโทรภาพ
หรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562 (กองคลัง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี้พนักพิงต่ํา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงต่ํา มีรายละเอียด ดังนี้
1.เก้าอี้พนักพิงต่ํา ขนาดไม่น้อยกว่า 55(W)*60(D)*85(H)cm.
2.โครงสร้างทําจากเหล็กหรือไม้วีเนียร์ดัดขึ้นรูป
3.เบาะนั่งบุด้วยฟองน้ํา เบาะหุ้มด้วยผ้าหรือหนังเทียมหรือหนัง
สังเคราะห์
4.สามารถปรับระดับสูง - ต่ํา ได้
5.ขาเก้าอี้ทําจากเหล็กชุบโครเมีย่ ม หรือทําจากเหล็กหุม้ ด้วยไม้วีเนียร์
จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท รวมเป็นเงิน 9,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม
รวม

133,900 บาท
133,900 บาท

จํานวน

9,000 บาท
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-เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น จํานวน
หรือแบบแขวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน มีรายละเอียด ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 40,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3)
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
7.1 แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน
15 เมตร จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 51,000 บาท จัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)

51,000 บาท
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ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพร้อมกุญแจ ขนาดไม่น้อยกว่า
118(W)*40(D)*87(H) cm.
2.แผ่นชั้นภายใน 2 ชั้น สามารถปรับระดับ สูงต่ํา ได้ จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 4,800 บาท
-เนื่องจากไม่มีรายการกําหนด ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,900 บาท รวมเป็นเงิน 11,800 บาท
-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
โต๊ะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1.ขนาดไม่น้อยกว่า 106(W)*66(D)*75(H)cm.
2.โครงสร้างทําจากเหล็ก SPCC หนาไม่น้อย
กว่า 0.5 มม. ผิวหน้าโต๊ะปูทับด้วย PVC
หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม.
3.ลิ้นชักกลางทําจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนาไม่น้อย
กว่า 0.5 มม.เลื่อนเข้าออกด้วยรางลิ้นชักระบบลูกล้อ
พลาสติก พร้อมกุญแจล็อค 1 ชุด
จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 4,200 บาท รวมเป็นเงิน 16,800 บาท
-เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด

4,800 บาท

11,800 บาท

16,800 บาท
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-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
โต๊ะทํางาน ขนาด 5 ฟุต
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 5 ฟุต โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1.ขนาดไม่น้อยกว่า 153(W)x78(D)x75(H)cm.
2.โครงสร้างทําจากเหล็ก SPCC ความหนาไม่ต่ํา
กว่า 0.5 มม. พ่นสีเคลือบสารป้องกันสนิม
3.หน้าโต๊ะเหล็ก PVC
4.ลิ้นชักด้านซ้ายและขวา ด้านละ3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก
พร้อมกุญแจล็อกลิ้นชัก 3 จุด
5.กล่องลิ้นชักชุดรางเลื่อนเหล็กเคลือบสีระบบลูกล้อแข็งแรง
ทนทาน
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท รวมเป็นเงิน 13,000 บาท
-เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,
Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้

จํานวน

13,000 บาท

จํานวน

7,500 บาท
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- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
จํานวน
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหม่ทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)

20,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
จํานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสําหรับฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดเทศบาล)
-โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดํา เนินโครงการอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เช่น ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ วัสดุ ค่าอุปกรณ์ที่ใช้
ในการอบรม เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน
ในพื้นที่ตําบลยางฮอม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตําบลยางฮอม เช่น ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ วัสดุ
ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 145
ลําดับที่ 11 (สํานักปลัดเทศบาล)

80,000 บาท
80,000 บาท
80,000 บาท
10,000 บาท

20,000 บาท

30,000 บาท
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จํานวน
(หลักสูตรทบทวน)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) เช่น
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ วัสดุ
ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัดเทศบาล)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
จํานวน
ส่วนท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามภารกิจอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
(สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
การช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลยางฮอม
จํานวน
(ด้านสาธารณภัย)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการช่วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาลตําบลยางฮอม (ด้านสาธารณภัย)
เช่น การป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง
ภัยหนาว วาตภัย ไฟป่าและหมอกควัน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 144
ลําดับที่ 8 (สํานักปลัดเทศบาล)

20,000 บาท

160,000 บาท
160,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

139,000 บาท
30,000 บาท
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 พ.ย. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 143
ลําดับที่ 2 (สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรทางถนนช่วงเทศกาล
จํานวน
สงกรานต์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1356 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
เรื่อง การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 143
ลําดับที่ 3 (สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่
จํานวน
ตําบลยางฮอม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังเพื่อ
ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตําบลยางฮอม เช่น
ค่าจัดชื้ออุปกรณ์ กระสอบฟางเปล่า ฯลฯ เพื่อป้องกันและยับยั้ง
เหตุอุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 20 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดเทศบาล)

4,500 บาท

4,500 บาท

100,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/
ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่าง ๆ ถุงเท้า/ถุงมือ
รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

รวม
จํานวน

1,000 บาท
1,000 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือน
ให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล
ตั้งไว้ 4,063,560 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1)จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือน
ให้แก่ พนักงานเทศบาล จํานวน 4 ราย ตั้งไว้ 1,351,080 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พ.ย. 2558
(2)จ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน ให้แก่
พนักงานครูเทศบาล จํานวน 8 ราย ตั้งไว้ 2,712,480 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2562
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบลสําหรับตําแหน่ง
ในระบบวิทยฐานะ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2558 (กองการศึกษา)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

7,337,580
6,441,780
6,441,780
4,063,560

บาท
บาท
บาท
บาท

134

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(1)เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน สําหรับครูชํานาญการ
พิเศษที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สําหรับพนักงานครู
เทศบาล (คศ.3) ที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
จํานวน 1 ราย ตั้งไว้ 67,200 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2548
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
ลงวันที่ 16 พ.ย. 2552
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2554
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2)เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 1 ราย ตั้งไว้ 12,780 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงาน
เทศบาลลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 ส.ค. 2558
(กองการศึกษา)
เงินประจําตําแหน่ง
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับผู้อํานวยการ
กองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 42,000 บาท
(2)เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับหัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงาน การศึกษา
ระดับต้น) อัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 18,000 บาท

จํานวน

79,980 บาท

จํานวน

60,000 บาท
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-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2559
เรื่อง ประกาศ ก.จ. และก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) (กองการศึกษา)
เงินวิทยฐานะ
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหน่งครูชํานาญการพิเศษ
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สําหรับพนักงานครูเทศบาล
(คศ.3) อัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 ราย
ตั้งไว้ 67,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหน่งครูชํานาญการ
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สําหรับพนักงานครูเทศบาล
(คศ.2) อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 6 ราย
ตั้งไว้ 252,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2554 (กองการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(1)เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 2 ราย ตั้งไว้ 216,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 ส.ค. 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ. และก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

จํานวน

319,200 บาท

จํานวน

1,679,040 บาท
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(2)เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน สําหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 9 ราย
ตั้งไว้ 1,463,040 บาท (โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน 1,015,200 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล
ตําบลยางฮอม จํานวน 447,840 บาท)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 ส.ค. 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ. และก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จํานวน
(1)เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 2 ราย ตั้งไว้ 24,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 ส.ค. 2558
(2)เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน 9 ราย
ตั้งไว้ 216,000 บาท (โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จา่ ยด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 ส.ค. 2558
(กองการศึกษา)

240,000 บาท
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(1)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
ตําบลยางฮอม ตั้งไว้ 1,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาลตําบลยางฮอม
(2)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี ตั้งไว้ 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตําบลยางฮอม ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (กองการศึกษา)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในกรณีทปี่ ฏิบัติงานเร่งด่วนที่ไม่สามารถทําให้เสร็จ
ในเวลาราชการได้ ให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองการศึกษา)
ค่าเช่าบ้าน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มสี ิทธิเบิกได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(กองการศึกษา)

รวม
รวม

842,000 บาท
272,000 บาท

จํานวน

31,500 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกได้ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 ส.ค.2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน (กองการศึกษา)
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จํานวน
(1)ค่าโฆษณาและเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง,โทรทัศน์,โรงมหรสพ ค่าจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสิง่ พิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2)ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น เช่น
งานรักษาความปลอดภัย งานทําความสะอาด งานดูแลต้นไม้
สนามหญ้าและสวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย
งานติดตามประเมินผล งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)

110,500 บาท

203,000 บาท
55,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1.ค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
2.ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ
3.ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
4.ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562 (กองการศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
ในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
พนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองการศึกษา)
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของเทศบาล
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการ
ของเทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการส่ง
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง
หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลไปฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการศึกษา)
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก ประจําปีงบประมาณ 2565
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร อาหารกลางวัน
อาหารว่าง ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องเขียนประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 161
ลําดับที่ 17 (กองการศึกษา)

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

45,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน ให้จ่ายจากหมวดค่าใช้สอย)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
(1)ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ
ที่ใช้ในกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตําบลยางฮอม เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร
ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส ไม้บรรทัด
คลิป ตัวเย็บกระดาษ แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง
พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2)ค่าน้ําดื่ม ตั้งไว้ 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําดื่ม สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลยางฮอม
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

จํานวน

30,000 บาท

รวม
จํานวน

220,200 บาท
70,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวหรือจ้างทําสิ่งของที่
มีสภาพสิ้นเปลืองโดยสภาพ เช่น ผงซักผ้า น้ํายาดับกลิ่น
แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ํา ช้อนส้อม จานรอง
กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง สายยางฉีดน้ํา หม้อ ที่นอน
หมอน มุ้ง ถังแก๊ส และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ สําหรับใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 9 ศูนย์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลยางฮอมและผู้มาติดต่อราชการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
วัสดุก่อสร้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน คีม ชะแลง จอบ
เสียม เลื่อย ขวาน กระเบื้อง ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา
ท่อต่าง ๆ ท่อน้ําบาดาลตะปู เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ สี น้ํามันทาไม้
ทินเนอร์ โถส้วม อ่างล้างมือ เครื่องยิงตะปูนั่งร้านฯลฯ สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางฮอมทั้ง 9 แห่ง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
วัสดุการเกษตร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา
วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก
ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) กระชัง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย เอกสารเผยแพร่
ผลการดําเนินงาน ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ป้ายไฟแจ้งเตือน
แบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เมมโมรีชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
ต่าง ๆ เครื่องกระจายสัญญาณเมมโมรีซ่ ิป เมนบอร์ด
หน่วยประมวลผล ฮาร์ดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
วัสดุการศึกษา
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หุ่นเพื่อการศึกษา
แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก
กระดานลื่นพลาสติก(สไลเดอร์พลาสติก) เบาะยืดหยุ่น
กระดาษไวท์บอร์ด ขาตั้ง(กระดานดํา) แปรงลบกระดานดํา ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

5,000 บาท

50,000 บาท

15,200 บาท
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วัสดุสนาม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม เช่น เต็นท์นอน/เต็นท์สนาม
ขนาดเล็ก ถุงนอนสนาม เข็มทิศ เปลสนาม ม้าหิน หญ้าสนาม
หญ้าเทียม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 แห่ง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562 (กองการศึกษา)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562 (กองการศึกษา)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,900 บาท รวมเป็นเงิน 11,800 บาท
-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1075 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

จํานวน

5,000 บาท

รวม
จํานวน

146,800 บาท
100,000 บาท

จํานวน

46,800 บาท

รวม
รวม

53,800 บาท
53,800 บาท

จํานวน

11,800 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
จํานวน
19 นิ้ว)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
(กองการศึกษา)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A4
ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี สําหรับกระดาษขนาด A4
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

17,000 บาท

4,300 บาท
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- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
(กองการศึกษา)
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กบั บัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts
ได้เป็นอย่างน้อย จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
(กองการศึกษา)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น
เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหม่ทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)

จํานวน

700 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจําปีงบประมาณ 2565
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ
ค่าจัดซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง แก้วพลาสติก ถุงเก็บขยะ ค่าจัดซื้อ
ของรางวัล ค่าบํารุงสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 164
ลําดับที่ 28 (กองการศึกษา)
โครงการคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคิดสร้างสรรค์
แต่เยาว์วัย ประจําปีงบประมาณ 2565 เช่น ค่าป้ายโครงการ
เครื่องเขียน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบโครงการฯ สําหรับ
เข้าฐานการเรียนรู้ ค่าซื้อของรางวัล ค่าซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง
แก้วน้ําพลาสติก ถุงเก็บขยะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 159
ลําดับที่ 4 (กองการศึกษา)
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 2565 เช่น ค่าป้ายโครงการ
ค่าจัดซื้อของรางวัล ค่าใช้จ่ายการแสดงบนเวทีในพิธี
เปิดโครงการ ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันเกมส์
นันทนาการ ค่าซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง แก้วน้ําถุงเก็บขยะ
ค่าบํารุงสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 1 (กองการศึกษา)

4,960,525 บาท
2,548,725 บาท
1,280,200 บาท
20,000 บาท

12,000 บาท

20,000 บาท
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โครงการนิทรรศการวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลยางฮอม
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนิทรรศการวิชาการ
ศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ กตํ าบลยางฮอม ประจํ าปี งบประมาณ 2565
เช่ น ค่ า ป้ า ยโครงการ ค่ า ป้ า ยแสดงผลงานวิ ช าการ ค่ า วั ส ดุ
อุปกรณ์ ต กแต่ งสถานที่ ค่ าอาหารว่างสําหรับแขกผู้มี เกียรติ
ค่ า ของรางวั ล การแสดง พิ ธี เ ปิ ด งาน ค่ า บํ า รุ ง สถานที่ ฯลฯ
-เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการจั ด งานการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ า และการส่ ง นั ก กี ฬ า
เข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น กี ฬ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 159
ลําดับที่ 5 (กองการศึกษา)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
จํานวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(1)ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว เช่น ค่าจัดการเรียน
การสอน/รายหัว จํานวน 160 คน
ราคาคนละ 1,700 บาท เป็นเงิน 272,000 บาท
(2)ค่าหนังสือเรียน จํานวน 100 คน
ราคาคนละ 200 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
(3)ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 100 คน
ราคาคนละ 200 บาทเป็นเงิน 20,000 บาท
(4)ค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 100 คน
ราคาคนละ 300 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
(5)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 100 คน
ราคาคนละ 430 บาท เป็นเงิน 43,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 385,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ
การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 164
ลําดับที่ 29 และหน้าที่ 161 ลําดับที่ 16 (กองการศึกษา)

20,000 บาท

385,000 บาท
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โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร จํานวน
กลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 9 แห่ง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 9 แห่ง เช่น ค่าอาหารกลางวัน
จํานวน 160 คน อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 245 วัน
เป็นเงินทั้งสิ้น 823,200 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินรายได้และ
การจ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 160
ลําดับที่ 13 (กองการศึกษา)
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
(1)ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดื่มเพื่อการพัฒนาการทางร่างกาย เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 9 แห่ง อัตราถุงละ 7.37 x 260 วัน x 160 คน
ตั้งไว้ 306,592 บาท
-เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 161
ลําดับที่ 14
(2)ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษา
ปีที่ 6 อัตราถุงละ 7.37 x 260 วัน x 502 คน
ตั้งไว้ 961,933 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 6 ดื่มเพื่อพัฒนาการทางร่างกายจํานวน
6 โรงเรียน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 161
ลําดับที่ 15 (กองการศึกษา)

823,200 บาท

1,268,525 บาท
1,268,525 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะกิจกรรมอนุบาลโฟเมก้า พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะกิจกรรมอนุบาลโฟเมก้า
พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.โต๊ะกิจกรรมอนุบาล ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x55 ซม.
2.แผ่นหน้าโต๊ะบุด้วยโฟเมก้าสีขาว ปิดขอบด้วย PVC สีดํา
3.โครงขาเหล็กพ่นสี
4.เก้าอี้กิจกรรมอนุบาล ขนาดไม่น้อยกว่า 25X28x54 ซม.
จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 3,700 บาท รวมเป็นเงิน 14,800 บาท
-เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2563 จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1075 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 หน้าที่ 46 ลําดับที่ 2 (กองการศึกษา)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank printer)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A4
ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี สําหรับกระดาษขนาด A4
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท รวมเป็นเงิน 8,600 บาท
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
(กองการศึกษา)

รวม
รวม

23,400 บาท
23,400 บาท

จํานวน

14,800 บาท

จํานวน

8,600 บาท
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งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการเด็กยุคใหม่ใสใจสุขภาพจิต (โรงเรียนอนุบาลยางฮอม) จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเด็กยุคใหม่ใสใจสุขภาพจิต
(โรงเรียนอนุบาลยางฮอม) ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลยางฮอม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงาน การศึกษา หน้าที่ 24 ลําดับที่ 8
อุดหนุนโครงการป้องกันโรคติดต่อและสารเสพติดในโรงเรียน
จํานวน
(โรงเรียนบ้านชมภู)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันโรคติดต่อและสารเสพติด
ในโรงเรียน(โรงเรียนบ้านชมภู) ให้แก่ โรงเรียนบ้านชมภู
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงาน การศึกษา หน้าที่ 27 ลําดับที่ 11
อุดหนุนโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นการทําขนมเค้กกล้วยน้ําว้า จํานวน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ําแพร่ป่าบง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นการ
ทําขนมเค้กกล้วยน้ําว้าโรงเรียนบ้านทุ่งน้ําแพร่ป่าบง ให้แก่
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ําแพร่ป่าบง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงาน การศึกษา หน้าที่ 21 ลําดับที่ 4

2,388,400 บาท
2,388,400 บาท
40,000 บาท

20,000 บาท

10,000 บาท
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อุดหนุนโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นการทําสบู่กลีเซอรีน
สมุนไพรโรงเรียนบ้านทุ่งน้ําแพร่ป่าบง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นการ
ทําสบู่กลีเซอรีนสมุนไพรโรงเรียนบ้านทุ่งน้ําแพร่ป่าบง ให้แก่
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ําแพร่ป่าบง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงาน การศึกษา หน้าที่ 19 ลําดับที่ 1
อุดหนุนโครงการส่งเสริม สืบสานการตีกลองสะบัดชัยล้านนา
โรงเรียนบ้านชมภู
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม สืบสานการตีกลอง
สะบัดชัยล้านนาโรงเรียนบ้านชมภู ให้แก่ โรงเรียนบ้านชมภู
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงาน การศึกษา หน้าที่ 28 ลําดับที่ 12
อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพรกับภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
(โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องพืช
สมุนไพรกับภูมปิ ัญญาท้องถิน่ (โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล))
ให้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงาน การศึกษา หน้าที่ 23 ลําดับที่ 7

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ําแพร่ป่าบง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนโรงเรียนบ้านทุ่งน้ําแพร่ป่าบง ให้แก่ โรงเรียน
บ้านทุ่งน้ําแพร่ป่าบง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงาน การศึกษา หน้าที่ 20 ลําดับที่ 3
อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โรงเรียนบ้านห้วยสัก
(ประชานุกูล)) ให้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงาน การศึกษา หน้าที่ 23 ลําดับที่ 6
อุดหนุนโครงการส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ให้แก่ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงาน การศึกษา หน้าที่ 31 ลําดับที่ 16

จํานวน

9,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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อุดหนุนโครงการส่งเสริมอนุรกั ษ์ศิลปะล้านนา การตีกลองสะบัดชัย
และการฟ้อนรํา เด็กและเยาวชนโรงเรียนบ้านทุ่งน้ําแพร่ป่าบง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะล้านนา
การตีกลองสะบัดชัยและการฟ้อนรํา เด็กและเยาวชนโรงเรียน
บ้านทุ่งน้ําแพร่ป่าบง ให้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ําแพร่ป่าบง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงาน การศึกษา หน้าที่ 20 ลําดับที่ 2
อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ให้แก่ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงาน การศึกษา หน้าที่ 30 ลําดับที่ 15
อุดหนุนโครงการสืบสานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์พื้นเมือง
โรงเรียนบ้านชมภู
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสืบสานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
นาฏศิลป์พื้นเมืองโรงเรียนบ้านชมภู ให้แก่ โรงเรียนบ้านชมภู
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงาน การศึกษา หน้าที่ 29 ลําดับที่ 13
อุดหนุนโครงการสืบสานส่งเสริมศิลปะดนตรีพื้นเมือง(โรงเรียนบ้านชมภู)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสืบสานส่งเสริมศิลปะดนตรี
พื้นเมือง(โรงเรียนบ้านชมภู) ให้แก่ โรงเรียนบ้านชมภู
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงาน การศึกษา หน้าที่ 22 ลําดับที่ 5

จํานวน

11,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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อุดหนุนโครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านวิชาชีพ
จํานวน
ผลิตภัณฑ์กาแฟอราบิก้า โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
ด้านวิชาชีพผลิตภัณฑ์กาแฟอราบิก้า โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์
ให้แก่ โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงาน การศึกษา หน้าที่ 30 ลําดับที่ 14
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษา จํานวน
ปีที่ 6 โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตําบลยางฮอม
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พื้นที่ตําบลยางฮอม ในการดําเนิน
โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
(จํานวน 21 บาท x 200 วัน x 502 คน) จํานวน 6 แห่ง ดังนี้
-โรงเรียนบ้านห้วยสัก
-โรงเรียนอนุบาลยางฮอม
-โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์
-โรงเรียนบ้านชมภู
-โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
-โรงเรียนบ้านทุ่งน้ําแพร่ป่าบง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 13 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1

40,000 บาท

2,108,400 บาท
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งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
(โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน (โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงาน การศึกษา หน้าที่ 25 ลําดับที่ 9

รวม
รวม
รวม

40,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

อุดหนุนโครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ (โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม)
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ
(โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงาน การศึกษา หน้าที่ 26 ลําดับที่ 10

25,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือน ให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 6 ราย ตั้งไว้ 2,050,020 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พ.ย. 2558
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุข(พ.ต.ส.) ตําแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ อัตราเดือนละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 12,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงาน
เทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 ส.ค. 2558
(2)เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 ราย ตั้งไว้ 24,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค.2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงรายเรื่องกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 ส.ค.2558
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

จํานวน

4,927,620
2,188,020
2,188,020
2,050,020

บาท
บาท
บาท
บาท

36,000 บาท
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เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
(1)เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 42,000 บาท
(2)เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น) อัตราเดือนละ 1,500 บาท
จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 18,000 บาท
(3)เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับพยาบาลวิชาชีพ
ระดับชํานาญการ อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 42,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2559
เรื่อง ประกาศ ก.จ. และก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน
(1)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
ตําบลยางฮอม ตั้งไว้ 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาลตําบลยางฮอม ฯลฯ
(2)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี ตั้งไว้ 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานเทศบาล
ตําบลยางฮอม ตามผลการประเมิน และหลักเกณฑ์ที่กําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

102,000 บาท

1,551,000 บาท
232,000 บาท
50,000 บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในกรณีทปี่ ฏิบัติงานเร่งด่วนที่ไม่สามารถทําให้เสร็จในเวลา
ราชการได้ ให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าเช่าบ้าน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มสี ิทธิเบิกได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 ส.ค. 2559
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(1)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง,โทรทัศน์,โรงมหรสพ ค่าจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสิง่ พิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

168,000 บาท

จํานวน

4,000 บาท

รวม

1,074,000 บาท

จํานวน

904,000 บาท
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(2)ค่าจ้างเหมาบริการ 864,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น เช่น
งานรักษาความปลอดภัย งานทําความสะอาด งานดูแลต้นไม้
สนามหญ้าและสวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย
งานติดตามประเมินผล งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) ค่าธรรมเนียมตรวจคุณภาพน้ําในชุมชน 10,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1.ค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
2.ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ
3.ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
4.ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
ในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

10,000 บาท

50,000 บาท
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ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของเทศบาล
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของ
เทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการส่งพนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาล
ไปฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
(1)ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ (กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน ให้จ่ายจากหมวดค่าใช้สอย)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2)ค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะ
2.1)ซ่อมปกติ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะ ที่วัสดุอะไหล่มีอายุการ
ใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000 - 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
2.2)ซ่อมกลาง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะ ที่มีอายุการใช้งาน
ครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร
แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

50,000 บาท

60,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ
ที่ใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลยางฮอม
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท์
เทปพีวีซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ แฟ้ม
สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร
เก้าอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า
สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศ ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุงานบ้านงานครัว
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวหรือจ้างทําสิ่งของที่
มีสภาพสิ้นเปลืองโดยสภาพ เช่น ผงซักผ้า น้ํายาดับกลิ่น แปรง
ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ํา ช้อนส้อม จานรอง
กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง สายยางฉีดน้ํา หม้อ ที่นอน
หมอน มุ้ง ถังแก๊ส และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ
สําหรับใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตําบล
ยางฮอมและผู้มาติดต่อราชการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รวม
จํานวน

245,000 บาท
60,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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วัสดุก่อสร้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน คีม ชะแลง จอบ
เสียม เลื่อย ขวาน กระเบื้อง ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา
ท่อต่าง ๆ ท่อน้ําบาดาล ตะปู เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ สี น้ํามันทาไม้
ทินเนอร์ โถส้วม อ่างล้างมือ เครื่องยิงตะปูนั่งร้าน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
น้ํายาพ่นหมอกควันกําจัดยุง ทรายอะเบท หน้ากากอนามัย
ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครัง้ เดียวทิ้ง) เคมีภัณฑ์ออกซิเจน
น้ํายาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ ยาและเวชภัณฑ์ สําลี และผ้าพันแผล
ถุงมือ เพื่อใช้ในการป้องกันหรือกําจัดโรคระบาดต่าง ๆ และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้กบั รถกู้ชีพกู้ภัยของเทศบาลตําบลยางฮอม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(แผ่นซีด)ี
รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย เอกสารเผยแพร่
ผลการดําเนินงาน ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ป้ายไฟแจ้งเตือน
แบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

5,000 บาท

120,000 บาท

10,000 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เมมโมรีชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เครื่องกระจายสัญญาณ เมมโมรีซ่ ิป
เมนบอร์ด หน่วยประมวลผล ฮาร์ดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุสนาม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม เช่น เต็นท์นอน/เต็นท์สนาม
ขนาดเล็ก ถุงนอนสนาม เข็มทิศ เปลสนาม ม้าหิน หญ้าสนาม
หญ้าเทียม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
2) มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สําหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า – ออก
3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่นอ้ ยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้ําเกลือ
4) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จําเป็นอย่าง
เป็นสัดส่วนเป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุดร่วง
ปลิวออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่รถมีการชนหรือกระแทกหรือ
พลิกคว่ํา
5) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังส่งไม่ต่ํา
กว่า 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
รวม

1,188,600 บาท
1,188,600 บาท

จํานวน

1,070,000 บาท
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7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
(2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสําหรับเด็กและผู้ใหญ่
(3) เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
(4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
(5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
(6) ชุดเฝือกลม
(7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับส่งท่อก๊าซ
(8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น
(9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
(10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 1 คัน ๆ ละ 1,070,000 บาท
-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3) กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 59,000 บาท
-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

59,000 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *
จํานวน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จํานวน 1 หน่วย จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

22,000 บาท
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-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
18 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

15,000 บาท
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา
(18 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น
เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหม่ทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

2,600 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จ้างเหมาบริการสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บ้า
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการสําหรับสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนขั บ้า
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2561
เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนขั บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เพิ่มเติม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2561
เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนขั บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 172
ลําดับที่ 14 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
โครงการการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการดูแลระยะยาว
สําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 173
ลําดับที่ 16 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รวม
รวม
รวม

598,400 บาท
178,400 บาท
178,400 บาท

จํานวน

11,400 บาท

จํานวน

57,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 170
ลําดับที่ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามระเบียบ
จํานวน
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ เช่นค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หน้าที่ 174 ลําดับที่ 18 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศพด.
จํานวน
ตําบลยางฮอม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคมือ เท้า ปากในศพด.ตําบลยางฮอม เช่น
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 172
ลําดับที่ 12 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

30,000 บาท

30,000 บาท

10,000 บาท
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โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจ
ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่นค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่นพ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรม
ผู้ประกอบการร้านค้า เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 170
ลําดับที่ 5 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 18 ลําดับที่ 31
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

15,000 บาท

15,000 บาท

420,000 บาท
420,000 บาท
6,000 บาท
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 27 ลําดับที่ 48
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 30 ลําดับที่ 54
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
จํานวน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 13
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุขหน้าที่ 31 ลําดับที่ 57
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
จํานวน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 15
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 15
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 34 ลําดับที่ 63
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

6,000 บาท

6,000 บาท
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
จํานวน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 17
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 17
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 37 ลําดับที่ 68
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
จํานวน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บา้ น
หมู่ที่ 8
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 24 ลําดับที่ 42
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

6,000 บาท

6,000 บาท
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
จํานวน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 25 ลําดับที่ 45
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
จํานวน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 28 ลําดับที่ 51
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

6,000 บาท

7,000 บาท
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 14
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 33 ลําดับที่ 60
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 19
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 19
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 39 ลําดับที่ 73
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 18 ลําดับที่ 30
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 19 ลําดับที่ 33
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 15 ลําดับที่ 24
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 29 ลําดับที่ 53
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท
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อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 13
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 31 ลําดับที่ 56
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 15
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 34 ลําดับที่ 62
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท
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อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 16
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 16
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 36 ลําดับที่ 66
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 17 ลําดับที่ 28
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 20
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 20
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 41 ลําดับที่ 76
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 21
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 21
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 42 ลําดับที่ 78
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุขหน้าที่ 22 ลําดับที่ 38
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 23 ลําดับที่ 41
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท
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อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 26 ลําดับที่ 47
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 17
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 17
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 36 ลําดับที่ 67
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท
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อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 18
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 18
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 38 ลําดับที่ 71
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 21 ลําดับที่ 36
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 23 ลําดับที่ 40
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 25 ลําดับที่ 44
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท

185

อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one จํานวน
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 1
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 16 ลําดับที่ 26
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one จํานวน
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่ ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 11
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 28 ลําดับที่ 50
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one จํานวน
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 14
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 32 ลําดับที่ 59
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one จํานวน
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 19
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 19
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 39 ลําดับที่ 72
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one จํานวน
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 3
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 17 ลําดับที่ 29
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one จํานวน
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 4
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 19 ลําดับที่ 32
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 26 ลําดับที่ 46
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 27 ลําดับที่ 49
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท
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อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 30 ลําดับที่ 55
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 13
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 32 ลําดับที่ 58
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท
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อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 15
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 35 ลําดับที่ 64
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 17
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 17
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 37 ลําดับที่ 69
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท
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อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 24 ลําดับที่ 43
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมูท่ ี่ 1
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 15 ลําดับที่ 25
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท
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อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 11
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมูท่ ี่ 11
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 29 ลําดับที่ 52
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 14
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมูท่ ี่ 14
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 33 ลําดับที่ 61
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท
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อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 16
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมูท่ ี่ 16
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 35 ลําดับที่ 65
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 18
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 18
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 38 ลําดับที่ 70
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 19
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 19
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 40 ลําดับที่ 74
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมูท่ ี่ 2
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 16 ลําดับที่ 27
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 20
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมูท่ ี่ 20
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 40 ลําดับที่ 75
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 21
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมูท่ ี่ 21
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 41 ลําดับที่ 77
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมูท่ ี่ 4
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 20 ลําดับที่ 34
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมูท่ ี่ 5
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 20 ลําดับที่ 35
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 6
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมูท่ ี่ 6
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 21 ลําดับที่ 37
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมูท่ ี่ 7
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน สาธารณสุข หน้าที่ 22 ลําดับที่ 39
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
การช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลยางฮอม (ด้านส่งเสริม
และพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาลตําบลยางฮอม (ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต) ตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ตําบลยางฮอมกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนงานด้านสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 156 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)

รวม
รวม
รวม

30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
รวม
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือน
ให้แก่ พนักงานเทศบาล จํานวน 6 ราย ตั้งไว้ 1,859,940 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พ.ย. 2558 (กองช่าง)
เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
(1)เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับผู้อํานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 42,000 บาท
(2)เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับหัวหน้าฝ่ายแบบแผน
และก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) อัตราเดือนละ
1,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 18,000 บาท
(3)เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับหัวหน้าฝ่ายการ
โยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) อัตราเดือนละ 1,500 บาท
จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 18,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2559
เรื่อง ประกาศ ก.จ. และก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) (กองช่าง)

6,444,840
2,417,940
2,417,940
1,859,940

บาท
บาท
บาท
บาท

78,000 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 4 ราย ตั้งไว้ 432,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 ส.ค. 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ. และก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 4 ราย ตั้งไว้ 48,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 ส.ค. 2558 (กองช่าง)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
ตําบลยางฮอมในการตรวจงานจ้าง และควบคุมงานจ้าง
ตั้งไว้ 200,000 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0402.4/285 ลงวันที่ 6 ก.ย. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

จํานวน

432,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

รวม
รวม

2,551,200 บาท
427,200 บาท

จํานวน

230,000 บาท
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(2)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีตั้งไว้ 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลยางฮอม
ตามผลการประเมิน และหลักเกณฑ์ที่กําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (กองช่าง)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในกรณีทปี่ ฏิบัติงานเร่งด่วนที่ไม่สามารถทําให้เสร็จในเวลา
ราชการได้ ให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองช่าง)
ค่าเช่าบ้าน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มสี ิทธิเบิกได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (กองช่าง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกได้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 ส.ค.2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน (กองช่าง)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(1)ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง,โทรทัศน์,โรงมหรสพ ค่าจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสิง่ พิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

168,000 บาท

จํานวน

19,200 บาท

รวม

1,064,000 บาท

จํานวน

754,000 บาท
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-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2)การบํารุงรักษาดูแลต้นไม้และจัดหาพันธุ์ไม้ทดแทนเพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ตําบลยางฮอม ตั้งไว้ 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาดูแลต้นไม้และจัดหา
พันธุ์ไม้ทดแทนและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ตําบลยางฮอม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 210
ลําดับที่ 7
(3)การออกรังวัดที่ดินพื้นที่ สาธารณประโยชน์ (ที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน)
ตั้งไว้ 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกรังวัดที่ดินพื้นที่
สาธารณประโยชน์(ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน)ในพื้นที่ตําบลยางฮอม
-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับผังเมืองใช้ร่วมกัน
พ.ศ. 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1
(4)ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 384,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น เช่น
งานรักษาความปลอดภัย งานทําความสะอาด งานดูแลต้นไม้
สนามหญ้าและสวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย
งานติดตามประเมินผล งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าออกแบบ ค่ารับรองแบบ
ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งไว้ 250,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
ในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม (กองช่าง)
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของเทศบาล
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของ
เทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างหรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาล
ไปฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 (กองช่าง)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
(1)ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ (กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน ให้จ่ายจากหมวดค่าใช้สอย)
(2)ค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะ
2.1)ซ่อมปกติ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะ ที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้
งานปกติ ระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง60,000 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
2.2)ซ่อมกลาง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะ ที่มีอายุการใช้งาน
ครบ 6 ปี หรือ ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่
ระยะใดถึงก่อน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (กองช่าง)

20,000 บาท

30,000 บาท

260,000 บาท
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ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ
ที่ใช้ในกองช่าง เทศบาลตําบลยางฮอมเช่น กระดาษ ปากกา
ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ กระดาษ
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท์
เทป พี วี ซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ แฟ้ม
สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1075 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
รีซีสเตอร์ เบรกเกอร์ ดอกลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ไม้ซักฟิวส์ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1075 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
วัสดุก่อสร้าง
จํานวน
(1)วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่นค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม
เลื่อย ขวาน กระเบื้อง ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ
ท่อน้ําบาดาล ตะปู เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ สี น้ํามันทาไม้
ทินเนอร์ โถส้วม อ่างล้างมือ เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1075 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2)ดําเนินโครงการสร้างฝายชะลอน้ําตําบลยางฮอมตั้งไว้ 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการดําเนินงานสร้างฝายชะลอน้ําตําบล
ยางฮอม เพื่อเก็บรักษาน้ําและสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่าตาม
แนวทางพระราชดําริ หรือจัดหาวัสดุก่อสร้าง เพื่อสนับสนุน
หมู่บ้านในการดําเนินการตามโครงการ

260,000 บาท
50,000 บาท

100,000 บาท

50,000 บาท
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-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1955 ลงวันที่ 17 พ.ค.2562
เรื่อง การดําเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ํา
เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 126
ลําดับที่ 418 (กองช่าง)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เมมโมรีชิป เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เครื่องกระจายสัญญาณ เมมโมรีซ่ ิป
เมนบอร์ด หน่วยประมวลผล ฮาร์ดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1075 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
วัสดุสนาม
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม เช่น เต็นท์นอน/เต็นท์สนาม
ขนาดเล็ก ถุงนอนสนาม เข็มทิศ เปลสนาม ม้าหิน หญ้าสนาม
หญ้าเทียม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าไฟฟ้า
จํานวน
(1)ค่าไฟฟ้า สําหรับสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านน้ําแพร่, สถานีสูบ
น้ําด้วยไฟฟ้าสันตับตอง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
บ้านน้ําแพร่, สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าสันตับตอง ฯลฯ
(2)ค่าไฟฟ้า สําหรับสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา
บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งน้ําบ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3
(3)ค่าไฟฟ้า สําหรับทํานบดิน บ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับทํานบดิน บ้านพญาพิภักดิ์ หมูท่ ี่ 13
(4)ค่าไฟฟ้า สําหรับบ่อบาดาล บ้านยางฮอม หมู่ที่ 8
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับบ่อบาดาล บ้านยางฮอม หมู่ที่ 8

50,000 บาท

10,000 บาท

800,000 บาท
800,000 บาท
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(5)ค่าไฟฟ้า สําหรับบ่อบาดาล บ้านน้ําแพร่ หมู่ที่ 4
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับบ่อบาดาล บ้านน้ําแพร่ หมูท่ ี่ 4
(6)ค่าไฟฟ้า สําหรับบ่อบาดาล บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภู
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับบ่อบาดาล บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านชมภู
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1075 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครื่องทําน้ําร้อน น้ําเย็น
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1.ใช้ทําน้ําร้อนและน้ําเย็นสําหรับดื่ม แบบตั้งพื้น จํานวน 2 หัวก๊อก
2.วัสดุผลิตตัวตู้ด้านหน้าทําจากพลาสติกคุณภาพดีทนทานต่อการ
ผุกร่อน
3.วัสดุผลิตถังน้าํ เย็นทําจากสเตนเลสปัม้ ขึ้นรูป ปลอดภัย ไร้สารตะกั่ว
4.ระบบทําความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์และระบบทําความร้อน
ด้วยฮีตเตอร์
5.ชนิดถังคว่ําด้านบนความจุไม่น้อยกว่า 15 ลิตร
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท
-เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1075 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

1,475,700 บาท
1,425,700 บาท
5,500 บาท
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ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจกพร้อมกุญแจ ขนาดไม่น้อยกว่า
118(W) *40(D)*87(H) cm.
2.แผ่นชั้นภายใน 2 ชั้น สามารถปรับระดับ สูง-ต่ําได้
จํานวน 3 หลัง ๆ ละ 4,800 บาท รวมเป็นเงิน 14,400 บาท
-เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1075 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 5,900 บาท
-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1075 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า16 นิ้ว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว
2.สามารถปรับส่าย และหยุดส่ายได้ด้วยเชือกดึง 2 เส้น
3.สามารถปรับระดับความแรงลมได้ 3 ระดับได้ด้วยเชือกดึง
4.ได้ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5, แรงดันไฟฟ้า 220 V. 50 Hz
5.ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน มอก.
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,300 บาท รวมเป็นเงิน 2,600 บาท
-เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดราคาตาม บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1075 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

จํานวน

14,400 บาท

จํานวน

5,900 บาท

จํานวน

2,600 บาท
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ครุภัณฑ์สํารวจ
กล้องระดับ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดกําลังขยาย 30 เท่า
- เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
- กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
- มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า
35 มิลลิเมตร
- ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
- ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
- ค่าตัวคูณคงที่ 100
- มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการทํางาน
ระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า +/- 12 ลิปดา
- ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กิโลเมตร
ไม่เกิน +/ - 1.5 มิลลิเมตร
- ความไวของระดับน้ําฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา
ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า
- มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุก ๆ 1 องศา
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า
80 มิลลิเมตร
- อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
- อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา
- ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
- อุปกรณ์ประกอบ
1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
2) มีขากล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
3) มีฝาครอบเลนส์
4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจํากล้อง
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,600 บาท
-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1075 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

จํานวน

30,600 บาท
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กล้องสํารวจอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องสํารวจอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดวัดระยะทางได้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดกําลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
- มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกัน
กับแกนของกล้องส่อง
- ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า
45 มิลลิเมตร
- ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า
26 เมตร หรือ1 องศา 30 ลิปดา
- ระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator
ชนิด Dual Axis Liquid-electric
- วัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม ได้ไกล 600 เมตร
- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (2 mm.+2ppm.xD) m.s.e.
- อ่านค่ามุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 0.5 ฟิลิปดา
- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน
2 ฟิลิปดา
- สามารถบันทึกข้อมูลภายในตัวกล้องได้ไม่น้อยกว่า 4 MB
- ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
- อุปกรณ์ประกอบ
1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
2) มีขากล้องเลื่อนขึ้นลงได้
3) ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้ง
4) ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดง
5) แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟฟ้าพร้อมเครื่องประจุไฟฟ้า
6) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจํากล้อง
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 105,000 บาท
-เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดราคาตาม บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1075 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

105,000 บาท
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ชุดทดสอบเพื่อหาค่าการยุบตัวของคอนกรีต
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบเพื่อหาค่าการยุบตัวของคอนกรีต
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.กรวยทดสอบ
2.ช้อนตักตัวอย่าง
3.ถาดรอง
4.เหล็กกระทุ้ง
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 7,000 บาท
-เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดราคาตาม บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1075 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ ความยาว 5 เมตร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ ความยาว
5 เมตร โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ทํามาจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง ขนาด 5 เมตร
(2) สามารถพับเก็บทุกช่วง 1 เมตรได้เป็น 5 ท่อน
(3) มีมาตรขีดส่วนแบ่งเป็นรูปตัว E โดยแบ่งเป็นช่อง ๆ ละ
1 เซนติเมตร มีเลขกํากับทุก 10 เซนติเมตร แบบตัวตั้ง
จํานวน 1 อัน ๆ ละ 3,000 บาท
-เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดราคาตาม บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1075 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
ลูกคิ้วหล่อปูน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลูกคิ้วหล่อปูน โดยมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
(1) ทําจากวัสดุเหล็กหล่อ รูปทรงสี่เหลี่ยม
(2) ขนาดไม่น้อยกว่า 150x150x150 มิลลิเมตร
(3) หูล็อค 4 หู
จํานวน 6 อัน ๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท
-เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดราคาตาม บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1075 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท
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เหล็กกระทุ้งลูกคิ้ว แบบเหลีย่ ม
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเหล็กกระทุ้งลูกคิ้ว แบบเหลี่ยม
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) ทําจากวัสดุเหล็ก แบบเหลี่ยม
(2) ขนาดไม่น้อยกว่า 25x25x380 มิลลิเมตร
จํานวน 2 อัน ๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
-เนื่องจากไม่มีรายการกําหนดราคาตาม บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1075 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน(จอแสดงภาพ
จํานวน
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
จํานวน 2 เครือ่ ง ๆ ละ 17,000 บาท รวมเป็นเงิน 34,000 บาท
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
(กองช่าง)

5,000 บาท

34,000 บาท
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 7,500 บาท
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
(กองช่าง)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง รถJCB
สถานีสูบน้ํา ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1075 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ค่า(K)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0023.5/ว 17922
ลงวันที่ 26 ก.ค.2561 เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง
สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

จํานวน

7,500 บาท

จํานวน

1,190,200 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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งานไฟฟ้าและประปา
รวม
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ขยายเขตไฟฟ้าเข้าอาคารอเนกประสงค์บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10
จํานวน
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เข้าอาคารอเนกประสงค์บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10 ให้แก่ การไฟฟ้าภูมิภาคอําเภอเทิง ตั้งไว้ 100,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2562 เรื่องแบบบันทึก
ข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนสําหรับรัฐวิสาหกิจ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม
(พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1 (กองช่าง)

100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการบริหารจัดการขยะแบบพึ่งพาตนเองในชุมชน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะ
แบบพึ่งพาตนเองในชุมชนเช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

99,000 บาท
89,000 บาท
89,000 บาท

100,000 บาท

89,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน
ยางฮอมวิทยาคม ให้แก่ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 หน้าที่ 42 ลําดับที่ 79
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
จํานวน
เข้มแข็งของชุมชน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เช่น
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 149 ลําดับที่ 7
(สํานักปลัดเทศบาล)

10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

165,000 บาท
120,000 บาท
120,000 บาท
10,000 บาท
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นํากลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ จํานวน
ตําบลยางฮอม สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาล
ตําบลยางฮอม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นํากลุ่มต่าง ๆ ในพืน้ ที่ตําบลยางฮอม
สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลยางฮอม
เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ
ค่าทําเอกสารและสิ่งพิมพ์ และวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 12 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 10
ลําดับที่ 2 (สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเพื่อการเรียนรู้
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
คนพิการและผูด้ ูแลคนพิการเพื่อการเรียนรู้ เช่น ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าทําเอกสาร
และสิ่งพิมพ์ และวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 10
ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาอาชีพ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ.2496
และที่แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 9
ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดเทศบาล)

20,000 บาท

10,000 บาท

30,000 บาท
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเพื่อสืบสานพระราชดําริตามแนว จํานวน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรเพื่อสืบสานพระราชดําริ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 137 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ตําบลยางฮอม
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
ในพื้นที่ตําบลยางฮอม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 140 ลําดับที่ 12
(สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว:กิจกรรมส่งเสริม
จํานวน
ความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว:กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิก
ครอบครัวทุกช่วงวัย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 149 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัดเทศบาล)

10,000 บาท

20,000 บาท

10,000 บาท
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 148 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัดเทศบาล)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ(อําเภอขุนตาล)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ
(อําเภอขุนตาล) ให้แก่ ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดเทศบาล)
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะผู้นําองค์กรสตรีอําเภอขุนตาล
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะผู้นําองค์กรสตรี
อําเภอขุนตาล ให้แก่ กลุ่มพัฒนาสตรีอําเภอขุนตาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 12 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

10,000 บาท

รวม
รวม

45,000 บาท
45,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวม
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
จํานวน
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2565
ให้แก่ ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 38 ลําดับที่ 8 (กองการศึกษา)
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้าย
จํานวน
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีน้อมรําลึกเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ให้แก่ ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 35 ลําดับที่ 4 (กองการศึกษา)

23,000 บาท
23,000 บาท
23,000 บาท
2,000 บาท

3,000 บาท
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อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช
จํานวน
สมภพของพระบรมชนกาธิเบศร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วันที่ 5 ธันวาคม 2564)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพของพระบรมชนกาธิเบศร วันชาติและ
วันพ่อแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(วันที่ 5 ธันวาคม 2564) ให้แก่ ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 36 ลําดับที่ 5 (กองการศึกษา)
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
จํานวน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(3 มิถุนายน 2564)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (3 มิถุนายน 2564) ให้แก่
ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 38 ลําดับที่ 9 (กองการศึกษา)
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
จํานวน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2565)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (วันที่ 28 กรกฎาคม 2565) ให้แก่
ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 39 ลําดับที่ 11 (กองการศึกษา)

3,000 บาท

2,000 บาท

5,000 บาท
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อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
จํานวน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วันที่ 12 สิงหาคม 2565)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (วันที่ 12 สิงหาคม 2565) ให้แก่
ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 40 ลําดับที่ 12 (กองการศึกษา)
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีบําเพ็ญกุศลน้อมรําลึกในวันคล้ายวัน จํานวน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(วันที่ 13 ตุลาคม 2564)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีบําเพ็ญกุศล
น้อมรําลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(วันที่ 13 ตุลาคม 2564) ให้แก่ ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 34 ลําดับที่ 2 (กองการศึกษา)

3,000 บาท

5,000 บาท
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งานกีฬาและนันทนาการ
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจําปีงบประมาณ 2565 เช่น
ค่าซื้อเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัลของรางวัล จัดทําป้ายโครงการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา และตกแต่งสถานที่
ค่าบํารุงสถานที่การแข่งขันกีฬา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155
ลําดับที่ 22 (กองการศึกษา)
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
อุดหนุนโครงการกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตําบลยางฮอม
จํานวน
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย(ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตําบลยางฮอม
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการกีฬาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ให้แก่ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตําบลยางฮอม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 33 ลําดับที่ 1 (กองการศึกษา)

130,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท

222

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1.ค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
2.ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ
3.ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
4.ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2562
(กองการศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
จํานวน
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการน้อมสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เช่น ค่าป้ายโครงการ
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประกอบโครงการฯ ค่าซื้อน้ําดื่มน้ําแข็ง แก้วน้ํา
พลาสติกถุงเก็บขยะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1 (กองการศึกษา)
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริยแ์ ละพระบรมวงศานุวงศ์ ประจําปีงบประมาณ 2565
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประกอบโครงการฯ ค่าซื้อน้าํ ดื่ม
น้ําแข็ง แก้วน้ําพลาสติก ถุงเก็บขยะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 146
ลําดับที่ 12 (กองการศึกษา)
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี จํานวน
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วันที่ 21 ตุลาคม 2564)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานเดินเทิด
พระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (วันที่ 21 ตุลาคม 2564) ให้แก่
ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 35 ลําดับที่ 3 (กองการศึกษา)
อุดหนุนโครงการร่วมงานประเพณีสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย จํานวน
มหาราชและงานรดน้ําดําหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เมษายน 2565)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการร่วมงานประเพณีสักการะ
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานรดน้ําดําหัวผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2565
(เมษายน 2565) ให้แก่ ทําการปกครองอําเภอขุนตาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 37 ลําดับที่ 7 (กองการศึกษา)
อุดหนุนโครงการร่วมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช
จํานวน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างวันที่ 26 มกราคม –
4 กุมภาพันธ์ 2565)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการร่วมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 4 กุมภาพันธ์ 2565) ให้แก่ ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 36 ลําดับที่ 6 (กองการศึกษา)
อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีทานหาแม่ฟ้าหลวง
จํานวน
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วันที่ 18 กรกฎาคม 2565)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีทานหาแม่ฟ้า
หลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชินี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วันที่ 18 กรกฎาคม
2565) ให้แก่ ทําการปกครองอําเภอขุนตาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 39 ลําดับที่ 10 (กองการศึกษา)
อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง จํานวน
ปีงบประมาณ 2565
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและ
สรงน้ําพระธาตุดอยตุง ปีงบประมาณ 2565 ให้แก่ สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 10 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 43 ลําดับที่ 1 (กองการศึกษา)
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล
อุดหนุนโครงการธรรมะสัญจร
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการธรรมะสัญจร ให้แก่
สภาวัฒนธรรมตําบลยางฮอม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 40 ลําดับที่ 13 (กองการศึกษา)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทุ่งลอม หมูท่ ี่ 9
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทุ่งลอม
หมู่ที่ 9
-ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 212.00 เมตรหนา 0.15 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 12 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 2 (กองช่าง)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลุงจันทร์ หมู่ที่ 18
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลุงจันทร์
หมู่ที่ 18
-ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 44 (กองช่าง)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องโชค หมู่ที่ 14
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องโชค
หมู่ที่ 14
-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 33 (กองช่าง)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใหม่พฒ
ั นา 1/2 หมู่ที่ 3
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายใหม่พัฒนา1/2 หมู่ที่ 3
-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 6 (กองช่าง)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใหม่พฒ
ั นา 1/3 หมู่ที่ 3
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายใหม่พัฒนา1/3 หมู่ที่ 3
-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 7 (กองช่าง)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใหม่พฒ
ั นา 1/5 หมู่ที่ 3
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายใหม่พัฒนา1/5 หมู่ที่ 3
-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 8 (กองช่าง)
ก่อสร้างรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด ซอย 6 หมู่ที่ 5
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด
ซอย 6 หมู่ที่ 5
-ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 127.00 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 14 (กองช่าง)
ก่อสร้างรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด สายทางข้างวัด
ยางฮอม หมู่ที่ 17
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด
สายทางข้างวัดยางฮอม หมู่ที่ 17
-ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตรลึก 0.30 เมตรยาว 130.00 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 42 (กองช่าง)
ก่อสร้างรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด สายบ้านห้วยหลวง
หมู่ที่ 5 - บ้านป่าแดง หมู่ที่ 2 ชร ถ.38-007 หมู่ที่ 21
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด
สายบ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 5 - บ้านป่าแดง หมู่ที่ 2 ชร ถ.38-007
หมู่ที่ 21
-ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 21.00 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 53 (กองช่าง)

จํานวน

97,000 บาท

จํานวน

93,000 บาท

จํานวน

282,000 บาท

จํานวน

274,000 บาท

จํานวน

44,000 บาท
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ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูชนิดมีฝาปิด สายรวมห้าแยก หมู่ที่ 21
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด
สายรวมห้าแยก หมู่ที่ 21
-ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาวรวม 108.00 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 54 (กองช่าง)
ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูชนิดมีฝาปิด สายบ้านป่าบงน้ําล้อม หมู่ที่ 1
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูชนิดมีฝาปิด
สายบ้านป่าบงน้ําล้อม หมู่ที่ 1
-ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 218.00 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ 6
ลําดับที่ 1 (กองช่าง)
ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูชนิดมีฝาปิด สายบ้านห้วยหลวง
หมู่ที่ 5 - บ้านป่าแดงหมู่ที่ 2 ชร ถ.38-007 หมู่ที่ 2
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูชนิดมีฝาปิด
สายบ้านห้วยหลวงหมู่ที่ 5 - บ้านป่าแดงหมู่ที่ 2 ชร ถ.38-007 หมู่ที่ 2
-ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 134.00 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 3 (กองช่าง)
ก่อสร้างราวกันตก ลําห้วยป่าแดง หมู่ที่ 16
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวกันตก ลําห้วยป่าแดง หมู่ที่ 16
-ขนาดสูง 1.00 เมตร ยาว รวม 105.00 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 40 (กองช่าง)
ก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านชมภู หมู่ที่ 7
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านชมภู หมู่ที่ 7
-ก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านชมภู หมู่ที่ 7
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 12 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1 (กองช่าง)

จํานวน

240,000 บาท

จํานวน

485,000 บาท

จํานวน

290,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท
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ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านยางฮอม หมู่ที่ 8
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านยางฮอม
หมู่ที่ 8
-ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.50 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 21 (กองช่าง)
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถังเก็บน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางฮอม หมู่ที่ 12
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านยางฮอม หมู่ที่ 12
-ปริมาณงาน ถังเก็บน้ําขนาดความจุ 150 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 30 (กองช่าง)
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ําประปาหมู่บ้านห้วยสักเหนือ หมู่ที่ 15
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ําประปาหมู่บ้านห้วยสักเหนือ
หมู่ที่ 15
-ปริมาณงาน ท่อจ่ายน้ํา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว
ระยะทาง 1,100.00 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
ยางฮอมกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 11 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 36 (กองช่าง)
ปรับปรุงระบบประปา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อําเภอขุนตาล
หมู่ที่ 13
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อําเภอขุนตาล หมู่ที่ 13
1.ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา แบบซับเมิร์ส ขนาด 3 แรงม้า 380 V
จํานวน 2 เครื่อง
2.ติดตั้งระบบกรองน้ํา ชนิดไฟเบอร์ อัตราการไหล
12,000 ลิตร/ชั่วโมง
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 12 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 5 (กองช่าง)

จํานวน

463,000 บาท

จํานวน

480,000 บาท

จํานวน

480,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าป้ายโครงการ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 20
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รวม
รวม
รวม

15,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

งบกลาง

งบกลาง

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
189,576
เงินสํารองจาย
400,000
เบี้ยยังชีพความพิการ
5,683,200
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
18,000
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
19,767,600
เงินชวยพิเศษ
รายจายตามขอผูกพัน
คาใชจายในการจัดการจราจร
20,000
เงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย
44,358
ประจําป
เงินชวยคาทําศพขาราชการ/
พนักงาน
เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง
เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
(ก.บ.ท.)

รวม

189,576
400,000
5,683,200
18,000
19,767,600

20,000
44,358

20,000

20,000

10,000
10,000
10,000

10,000
10,000
10,000

806,595

806,595
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

งบ
บุคลากร

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตําบลยางฮอม
คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก
คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เงินเดือน คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
(ฝาย นายก
การเมือง)
คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เงินเดือน คาตอบแทนพนักงานจาง
(ฝายประจํา) เงินเดือนขาราชการ หรือ

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ
300,000

รวม

300,000
180,000

180,000

1,555,200

1,555,200

180,000

180,000

207,360

207,360

725,760

725,760

1,308,480

1,679,040

พนักงานสวนทองถิ่น

8,487,900

4,063,560 2,050,020

เงินประจําตําแหนง

228,000

60,000

102,000

432,000

3,419,520

1,859,940

16,461,420

78,000

468,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
เงินวิทยฐานะ
คาเชาบาน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน
เปนประโยชนแกองคกร
คาตอบแทน ปกครองสวนทองถิ่น
คาเบี้ยประชุม
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ขาราชการ/พนักงาน/
ลูกจางประจํา

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ
162,000

79,980

84,000
840,000

240,000
319,200
120,000

168,000

168,000

372,000
319,200
1,296,000

25,000

10,000

10,000

10,000

55,000

31,500

50,000

230,000

401,500

70,000

20,000

36,000

รวม

277,980
48,000

10,000

10,000

216,000

110,500

4,000

19,200

349,700

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

100,000

30,000

60,000

260,000

450,000

74,000

3,000

10,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

904,000

55,000

904,000

15,000

754,000

102,000

2,617,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

การชวยเหลือประชาชนของ
เทศบาลตําบลยางฮอม (ดาน
สงเสริมและพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิต)

30,000

การชวยเหลือประชาชนของ
เทศบาลตําบลยางฮอม (ดานสา
ธารณภัย)
ขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาฯ
คาใชจายในการจัดการเลือกตั้ง
คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ
คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน
ในราชการของเทศบาล

30,000

30,000

30,000

57,000

57,000

60,000

60,000

100,000

50,000

50,000

20,000

220,000

95,000

45,000

50,000

30,000

220,000

โครงการการดูแลระยะยาว
สําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
โครงการแขงขันทักษะวิชาการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

รวม

10,000

10,000
30,000

30,000

20,000

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

โครงการควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก
โครงการคิดสรางสรรคแตเยาววัย
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
โครงการนอมสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร
โครงการนิทรรศการวิชาการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลยางฮอม
โครงการบริหารจัดการขยะ
แบบพึ่งพาตนเองในชุมชน
โครงการปกปองและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริยและ
พระบรมวงศานุวงศ

รวม

30,000

30,000

12,000

12,000

20,000

20,000

250,000

250,000

70,000

70,000

20,000

20,000
89,000

89,000
10,000

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

โครงการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่

คาใชสอย

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุการจราจรทางถนนชวง
เทศกาลปใหม
โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุการจราจรทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต
โครงการฝกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจํา อปท.
-โครงการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันไฟปาและ
หมอกควัน
โครงการเฝาระวังปองกันและ
ควบคุมโรคมือ เทา ปาก ใน
ศพด.ตําบลยางฮอม
โครงการเฝาระวังเพื่อปองกัน
และชวยเหลือผูประสบภัยใน
พื้นที่ตําบลยางฮอม

รวม

30,000

30,000

4,500

4,500

4,500

4,500

10,000

10,000

20,000

20,000

10,000

100,000

10,000

100,000
235

แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

งบ
ดําเนิน
งาน

โครงการพลังคนไทยรวมใจ
ปองกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม
พัฒนาสตรีและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

รวม

15,000

15,000
10,000

10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมูบาน ผูนํา
กลุมตาง ๆ ในพื้นที่ตําบลยางฮ
อม สมาชิกสภาเทศบาล และ
คณะผูบริหารเทศบาลตําบล
ยางฮอม

20,000

20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคน
พิการและผูดูแลคนพิการเพื่อ
การเรียนรู

10,000

10,000

30,000

30,000

10,000

10,000

โครงการพัฒนาอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการสงเสริมและพัฒนา
เกษตรเพื่อสืบสานพระราชดําริ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระมหากษัตริย
และพระบรมวงศานุวงศ
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

โครงการสงเสริมอาชีพในพื้นที่
ตําบลยางฮอม
โครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)

รวม

20,000
385,000

20,000
385,000

โครงการเสริมสรางภูมิคุมกัน
ใหแกครอบครัว:กิจกรรม
สงเสริมความสัมพันธสมาชิก
ครอบครัวทุกชวงวัย

10,000

10,000

โครงการอบรมการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให
ประชาชนในพื้นที่ตําบลยางฮอม

30,000

30,000

โครงการอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (หลักสูตรทบทวน)

20,000

20,000

โครงการอบรมผูประกอบการ
รานคา
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ครู/ผูดูแลเด็ก

15,000

15,000

20,000

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ดานกฎหมายสําหรับคณะ
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิ่น และพนักงานเทศบาล
ตําบลยางฮอม

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

20,000

20,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุ
โครงการอบรมใหความรูเพื่อ
เสริมสรางพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย
โครงการอบรมอาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษโลก
โครงการอาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเปน
คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 9
แหง
จางเหมาบริการสําหรับสํารวจ
ขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

รวม

10,000

10,000

20,000

20,000
15,000

823,200

15,000

823,200

11,400

11,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย
วัสดุกอสราง
วัสดุการเกษตร
วัสดุการศึกษา
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุงานบานงานครัว
คาวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุสนาม
วัสดุสํานักงาน
วัสดุสํารวจ
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการไปรษณีย
คาบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม
คา
สาธารณูปโภค คาไฟฟา

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ
5,000
5,000

5,000
5,000
15,200
50,000

5,000

50,000

30,000

50,000

5,000
1,328,525

10,000
5,000

5,000

5,000

100,000

21,800
175,000
1,000
10,000
35,000
35,000

5,000
70,000

120,000
10,000
60,000

10,000
50,000

100,000

46,800

400,000

100,000

100,000
1,000
5,000
48,756
500,000
10,000
10,000

รวม

65,000
10,000
15,200
230,000
1,000
20,000
1,382,281
500,000
120,000
10,000
120,000
46,800
355,000
1,000
10,000
35,000
35,000
146,800

800,000

1,300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

รวม

ครุภัณฑการเกษตร
ครุภัณฑการศึกษา
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ครุภัณฑโรงงาน
ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑสํารวจ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ
กลองระดับ
กลองสํารวจอิเล็กทรอนิกส
ชนิดวัดระยะทางได
เกาอี้พนักพิงกลาง
เกาอี้พนักพิงต่ํา
คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ(รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบํารุงตามปกติหรือคา
ซอมกลาง)

30,600

30,600

105,000

105,000

6,380
10,800

6,380
10,800

70,000

70,000
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แผนงาน
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ประเภทรายจาย

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน(จอแสดงขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

34,000

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
นิ้ว)

เครื่องพนหมอกควัน
เครื่องพิมพ Multifunction
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
เครื่องพิมพ Multifunction
เลเซอร หรือ LED สี

34,000

22,000

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
สํานักงาน* (จอภาพขนาดไม
นอยกวา 19นิ้ว)
เครื่องเจียร
เครื่องทําน้ํารอน น้ําเย็น
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน

รวม

22,000

17,000

17,000

1,290

1,290
5,500

5,500
51,000

51,000
59,000

59,000

7,500

7,500
15,000

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย
เครื่องพิมพMultifunction
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
คาครุภัณฑ หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank
printer)

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ
7,500

7,500

12,900

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED
ขาวดํา (18 หนา/นาที)

ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
ตูบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต
ตูเหล็ก แบบ 2 บาน
ตูเหล็ก แบบ 2 บาน
ตูเหล็ก แบบ 2 บาน
โตะกิจกรรมอนุบาลโฟเมกา
พรอมเกาอี้ 6 ตัว

12,900
2,600

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800
VA
ชุดทดสอบเพื่อหาคาการยุบตัว
ของคอนกรีต
ชุดลําโพงอเนกประสงค พรอม
ดวยไมโครโฟนไรสาย UHF

รวม

2,600
7,500

7,500

7,000

7,000

8,000

8,000

9,600
5,000
11,800
23,600

14,400

11,800

24,000
5,000
11,800
29,500
11,800

14,800

14,800

5,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

งบลงทุน

โตะคอมพิวเตอร
โตะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต
โตะทํางาน ขนาด 5 ฟุต
พัดลมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา
16 นิ้ว
ไมสตาฟอลูมิเนียมแบบพับ
ความยาว 5 เมตร
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ
12,000
16,800
13,000

12,000
16,800
13,000

ลูกคิ้วหลอปูน
สวานแบบไรสาย
สวานไฟฟา แบบโรตารี่

2,600

2,600

3,000

3,000

1,070,000

รายจายคาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ (เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ (รถJCB สถานีสูบ
น้ํา ฯลฯ)
รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ

รวม

1,070,000

1,190,200

20,000

20,000

1,190,200

20,000

60,000
15,000

15,000
1,590
4,590

1,590
4,590
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย
เหล็กกระทุงลูกคิ้ว แบบเหลี่ยม
อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card
Reader)

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

รวม

5,000

5,000

700

700

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
ได (คา K)
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางทุงลอม หมูที่ 9

483,000

483,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางลุงจันทร หมูที่ 18

211,000

211,000

450,000

450,000

97,000

97,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายใหมพัฒนา 1/3 หมูที่ 3

97,000

97,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายใหมพัฒนา 1/5 หมูที่ 3

93,000

93,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายรองโชค หมูที่ 14
กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายใหมพัฒนา 1/2 หมูที่ 3
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย
กอสรางถังเก็บน้ํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก บานยางฮอม หมูที่
12
กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

รวม

480,000

480,000

ชนิดมีฝาปด ซอย 6 หมูที่ 5

282,000

282,000

กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู
ชนิดมีฝาปด สายทางขางวัด
ยางฮอม หมูที่ 17

274,000

274,000

44,000

44,000

กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู
ชนิดมีฝาปด สายรวมหาแยก
หมูที่ 21

240,000

240,000

กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู
ชนิดมีฝาปด สายบานปาบงน้ํา
ลอม หมูที่ 1

485,000

485,000

กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู
ชนิดมีฝาปด สายบานหวย
หลวงหมูที่ 5 - บานปาแดงหมูที่
2 ชร ถ.38-007 หมูที่ 2

290,000

290,000

คาที่ดิน กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู
และ
ชนิดมีฝาปด สายบานหวยหลวง
สิ่งกอสราง
หมูที่ 5 - บานปาแดง หมูที่ 2
ชร ถ.38-007 หมูที่ 21
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แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

รวม

กอสรางราวกันตก ลําหวยปา
แดง หมูที่ 16

200,000

200,000

กอสรางหอกระจายขาวบาน
ชมภู หมูที่ 7

300,000

300,000

กอสรางอาคารอเนกประสงค
บานยางฮอม หมูที่ 8

463,000

463,000

เงินชดเชยคางานกอสราง คา(K)
ปรับปรุงระบบทอจาย
น้ําประปาหมูบานหวยสักเหนือ
หมูที่ 15

50,000

ปรับปรุงระบบประปา เพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว อําเภอ
ขุนตาล หมูที่ 13
เงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน
ขยายเขตไฟฟา เขาอาคาร
อเนกประสงค บานใหมพัฒนา
หมูที่ 10

100,000

50,000
480,000

480,000

300,000

300,000

100,000
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งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

รวม

โครงการกีฬาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
(ศูนยเครือขายการศึกษาตําบล
ยางฮอม)

100,000

100,000

โครงการจัดกิจกรรมงานเดิน
เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี
เนื่องในวันคลายวันพระราช
สมภพ สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่
21 ตุลาคม 2564)

3,000

3,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวัน
ฉัตรมงคล ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (4 พฤษภาคม
2565)

2,000

2,000
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ประเภทรายจาย

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

รวม

โครงการจัดงานรัฐพิธีนอมรําลึก
เนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่
23 ตุลาคม 2564)

3,000

3,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องใน
วันคลายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบรมชนกาธิเบศ วัน
ชาติและวันพอแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 (วันที่ 5 ธันวาคม 2564)

3,000

3,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 (3 มิถุนายน 2564

2,000

2,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 (วันที่ 28 กรกฎาคม
2565)

5,000

5,000
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แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

รวม

โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่
12 สิงหาคม 2565

3,000

3,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีบําเพ็ญ
กุศลนอมรําลึกในวันคลายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565(วันที่ 13 ตุลาคม
2564)

5,000

5,000

โครงการเด็กยุคใหมใสใจ
สุขภาพจิต (โรงเรียนอนุบาล
ยางฮอม)
โครงการบริหารจัดการขยะใน
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
โครงการปองกันโรคติดตอและ
สารเสพติดในโรงเรียน(โรงเรียน
บานชมภู)

40,000

40,000
10,000

10,000

20,000

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย
โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในโรงเรียน
(โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม)
โครงการฝกอบรมอาชีพระยะ
สั้นการทําขนมเค็กกลวยน้ําวา
โรงเรียนบานทุงน้ําแพรปาบง
โครงการฝกอบรมอาชีพระยะ
สั้นการทําสบูกลีเซอรีนสมุนไพร
โรงเรียนบานทุงน้ําแพรปาบง

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ
15,000

15,000

10,000

10,000

10,000

10,000

โครงการรวมงานประเพณี
สักการะอนุสาวรียพอขุนเม็ง
รายมหาราชและงานรดน้ําดํา
หัวผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 (เมษายน 2565)
โครงการรวมงานพอขุนเม็งราย
มหาราช ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (ระหวางวันที่ 26
มกราคม - 4 กุมภาพันธ 2565)
โครงการวัยรุน วัยใส ใสใจ
สุขภาพ (โรงเรียนยางฮอม
วิทยาคม)

รวม

3,000

3,000

50,000

50,000

25,000

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

รวม

โครงการสงเสริม สืบสานการตี
กลองสะบัดชัยลานนาโรงเรียน
บานชมภู

20,000

20,000

โครงการสงเสริมการเรียนรู
เรื่องพืชสมุนไพรกับภูมิปญญา
ทองถิ่น(โรงเรียนบานหวยสัก
(ประชานุกูล)

20,000

20,000

โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เด็กและเยาวชน
โรงเรียนบานทุงน้ําแพรปาบง

9,000

9,000

20,000

20,000

โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
(โรงเรียนบานหวยสัก(ประชานุ
กูล)
โครงการสงเสริมประเพณีทาน
หาแมฟาหลวง เนื่องในวันคลาย
วันสวรรคตสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชินี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 (วันที่
18 กรกฎาคม 2565)

3,000

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย
โครงการสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่น โรงเรียนบานปาแดง
หวยหลวง
โครงการสงเสริมอนุรักษศิลปะ
ลานนา การตีกลองสะบัดชัย
และการฟอนรํา เด็กและ
เยาวชนโรงเรียนบานทุงน้ําแพร
โครงการสงเสริมอาชีพระยะสั้น
โรงเรียนบานปาแดงหวยหลวง
โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ําพระธาตุ
ดอยตุง ปงบประมาณ 2565
โครงการสืบสานสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป
พื้นเมืองโรงเรียนบานชมภู

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

รวม

20,000

20,000

11,000

11,000

20,000

20,000

10,000

10,000

20,000

20,000

โครงการสืบสานสงเสริมศิลปะ
ดนตรีพื้นเมือง(โรงเรียนบาน
ชมภู)

20,000

20,000

โครงการอบรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ดานวิชาชีพผลิตภัณฑ
กาแฟอราบิกา โรงเรียนบาน
พญาพิภักดิ์

40,000

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย
โครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 3

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

รวม

6,000

ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับ
อําเภอ(อําเภอขุนตาล)

6,000

40,000

40,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
มาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 10

6,000

6,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
มาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 12

6,000

6,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
มาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 13

6,000

6,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
มาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 15

6,000

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

รวม

อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
มาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 17

6,000

6,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
มาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 8

6,000

6,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
มาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 9

6,000

6,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมูที่ 11

7,000

7,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมูที่ 14

7,000

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

รวม

อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมูที่ 19

7,000

7,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมูที่ 3

7,000

7,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมูที่ 4

7,000

7,000

7,000

7,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
งบเงิน
เงินอุดหนุน กุมารี หมูที่ 1
อุดหนุน
อุดหนุนโครงการธรรมะสัญจร
อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะ
ผูนําองคกรสตรีอําเภอขุนตาล

20,000

20,000

5,000

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

รวม

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 12

7,000

7,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 13

7,000

7,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 15

7,000

7,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 16

10,000

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

รวม

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 2

10,000

10,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 20

10,000

10,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 21

10,000

10,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 6

10,000

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

รวม

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 8

7,000

7,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 10

7,000

7,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 17

7,000

7,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 18

10,000

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

รวม

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 5

10,000

10,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 7

10,000

10,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 9

7,000

7,000

7,000

7,000

อุดหนุนโครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด To be
number one (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 1
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

รวม

อุดหนุนโครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด To be
number one (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่
11

7,000

7,000

อุดหนุนโครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด To be
number one (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่
14

7,000

7,000

อุดหนุนโครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด To be
number one (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่
19

7,000

7,000

260

แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย
อุดหนุนโครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด To be
number one (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 3
อุดหนุนโครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด To be
number one (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 4
อุดหนุนโครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัย
แมและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 9

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

รวม

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

รวม

อุดหนุนโครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัย
แมและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 10

7,000

7,000

อุดหนุนโครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัย
แมและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 12

7,000

7,000

อุดหนุนโครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัย
แมและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 13

7,000

7,000

อุดหนุนโครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัย
แมและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 15

7,000

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

รวม

อุดหนุนโครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัย
แมและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 17

7,000

7,000

อุดหนุนโครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัย
แมและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 8

7,000

7,000

อุดหนุนโครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค หมู
ที่ 1

6,000

6,000

อุดหนุนโครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค หมู
ที่ 11

6,000

6,000

อุดหนุนโครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค หมู
ที่ 14

6,000

6,000

อุดหนุนโครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค หมู
ที่ 16

10,000

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

รวม

อุดหนุนโครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค หมู
ที่ 18

10,000

10,000

อุดหนุนโครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค หมู
ที่ 19

6,000

6,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

6,000

6,000

10,000

10,000

อุดหนุนโครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค หมู
ที่ 2
อุดหนุนโครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค หมู
ที่ 20
อุดหนุนโครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค หมู
ที่ 21
อุดหนุนโครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค หมู
ที่ 4
อุดหนุนโครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค หมู
ที่ 5

264

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
การศาสนา แผนงาน
แผนงาน
การรักษา แผนงาน แผนงาน
สรางความ
แผนงาน
บริหารงาน
สังคม เคหะและ
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม
งบกลาง
ความสงบ การศึกษา สาธารณสุข
เขมแข็ง
การเกษตร
ทั่วไป
สงเคราะห ชุมชน
และ และการโยธา
ภายใน
ของชุมชน
นันทนาการ

แผนงาน
งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย
อุดหนุนโครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค หมู
ที่ 6
อุดหนุนโครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราชประสงค หมู
ที่ 7
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กอนุบาลประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตตําบลยางฮอม
รายจายอื่น
คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
งบ
ตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา
รายจาย รายจายอื่น
หรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและ
อื่น
หรือสิ่งกอสราง(คาจางประเมิน
บริการสาธารณะ)

รวม

10,000

10,000

10,000

10,000

2,108,400

2,108,400

12,000

รวม 27,279,329 17,656,706

12,000

240,000 12,338,105 5,526,020

30,000 6,643,840

165,000

337,000 5,269,000

15,000 75,500,000
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