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เทศบาลตําบลยางฮอม

เขต/อําเภอ ขุนตาล    จังหวัดเชียงราย

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

1  ซอย-  ถนนเทิง-เชียงของ  แขวง/ตําบล ยางฮอม
  เขต/อําเภอ ขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  57340

พืนที 134.80 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 11,225 คน

ชาย 5,525 คน

หญิง 5,700 คน

ข้อมูล ณ วันที 30 สิงหาคม 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลยางฮอม

อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลยางฮอม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
ยางฮอมอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลยางฮอมจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 60,265,039.26 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 19,085,320.40 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 25,193,058.35 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ รวม 99,500.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 133,714.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 10 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 63,253,632.58 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 597,396.30 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 180,993.30 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 392,529.59 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 83,558.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 22,665,865.70 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 39,333,289.69 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,248,724.40 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 41,999,912.19 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 19,065,287.56 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,336,447.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,080,007.63 บาท

งบลงทุน จํานวน 873,170.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,645,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,309,721.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 6,281,800.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 551,895.65 480,000.00 550,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 853,128.50 154,500.00 177,710.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 416,241.92 300,000.00 300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 86,228.00 125,500.00 91,600.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,907,494.07 1,060,000.00 1,119,310.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 25,073,030.01 23,940,000.00 24,240,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 25,073,030.01 23,940,000.00 24,240,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 38,888,191.50 39,000,000.00 43,640,690.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 38,888,191.50 39,000,000.00 43,640,690.00

รวม 65,868,715.58 64,000,000.00 69,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 19,725,544.35 22,934,818.00 24,951,620.00

งบบุคลากร 16,917,299.00 19,623,000.00 20,671,620.00

งบดําเนินงาน 10,062,727.00 10,232,432.00 11,766,060.00

งบลงทุน 5,229,387.32 8,334,750.00 4,778,700.00

งบรายจ่ายอืน 11,000.00 12,000.00 12,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,499,998.81 2,863,000.00 2,770,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 55,445,956.48 64,000,000.00 64,950,000.00

รวม 55,445,956.48 64,000,000.00 64,950,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลยางฮอม

อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 16,534,730

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 380,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 11,609,310

แผนงานสาธารณสุข 3,555,720

แผนงานเคหะและชุมชน 7,502,620

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 105,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 301,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 10,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 24,951,620

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 64,950,000



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,472,780 2,955,600 11,428,380

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,624,460 2,955,600 8,580,060

งบดําเนินงาน 2,485,050 2,392,800 4,877,850

    ค่าตอบแทน 700,000 115,500 815,500

    ค่าใช้สอย 1,532,000 412,300 1,944,300

    ค่าวัสดุ 253,050 460,000 713,050

    ค่าสาธารณูปโภค 0 1,405,000 1,405,000

งบลงทุน 119,300 97,200 216,500

    ค่าครุภัณฑ์ 119,300 97,200 216,500

งบรายจ่ายอืน 12,000 0 12,000

    รายจ่ายอืน 12,000 0 12,000

                                             รวม 11,089,130 5,445,600 16,534,730

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 0 340,000 340,000

    ค่าตอบแทน 0 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 0 330,000 330,000

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 40,000

    เงินอุดหนุน 40,000 0 40,000

                                             รวม 40,000 340,000 380,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลยางฮอม

อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 5,674,500 0 0 5,674,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,674,500 0 0 5,674,500

งบดําเนินงาน 565,600 3,106,510 40,000 3,712,110

    ค่าตอบแทน 141,000 0 0 141,000

    ค่าใช้สอย 205,500 1,655,940 40,000 1,901,440

    ค่าวัสดุ 219,100 1,450,570 0 1,669,670

งบลงทุน 20,000 18,700 0 38,700

    ค่าครุภัณฑ์ 20,000 18,700 0 38,700

งบเงินอุดหนุน 0 2,184,000 0 2,184,000

    เงินอุดหนุน 0 2,184,000 0 2,184,000

                                             รวม 6,260,100 5,309,210 40,000 11,609,310

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 1,383,120 0 0 0 1,383,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,383,120 0 0 0 1,383,120

งบดําเนินงาน 785,000 150,000 285,000 462,000 1,682,000

    ค่าตอบแทน 117,000 0 0 0 117,000

    ค่าใช้สอย 548,000 30,000 285,000 462,000 1,325,000

    ค่าวัสดุ 120,000 120,000 0 0 240,000

งบลงทุน 70,600 0 0 0 70,600

    ค่าครุภัณฑ์ 70,600 0 0 0 70,600

งบเงินอุดหนุน 420,000 0 0 0 420,000

    เงินอุดหนุน 420,000 0 0 0 420,000

                                             รวม 2,658,720 150,000 285,000 462,000 3,555,720



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล งานบําบัดนําเสีย รวม

งบบุคลากร 2,185,620 0 0 0 2,185,620

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,185,620 0 0 0 2,185,620

งบดําเนินงาน 734,100 0 120,000 10,000 864,100

    ค่าตอบแทน 153,600 0 0 0 153,600

    ค่าใช้สอย 380,500 0 120,000 10,000 510,500

    ค่าวัสดุ 200,000 0 0 0 200,000

งบลงทุน 602,900 3,850,000 0 0 4,452,900

    ค่าครุภัณฑ์ 407,900 0 0 0 407,900

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 195,000 3,850,000 0 0 4,045,000

                                             รวม 3,522,620 3,850,000 120,000 10,000 7,502,620

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 5,000 5,000

    เงินอุดหนุน 5,000 5,000

                                             รวม 105,000 105,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบดําเนินงาน 60,000 90,000 40,000 190,000

    ค่าใช้สอย 60,000 90,000 40,000 190,000

งบเงินอุดหนุน 0 111,000 0 111,000

    เงินอุดหนุน 0 111,000 0 111,000

                                             รวม 60,000 201,000 40,000 301,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000

    เงินอุดหนุน 10,000 10,000

                                             รวม 10,000 10,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 24,951,620 24,951,620

    งบกลาง 24,951,620 24,951,620

                                             รวม 24,951,620 24,951,620



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 16,534,730

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 380,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 11,609,310

แผนงานสาธารณสุข 3,555,720

แผนงานเคหะและชุมชน 7,502,620

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 105,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 301,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 10,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 24,951,620

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 64,950,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13) พ.ศ. 2552) มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลยาง
ฮอม และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 64,950,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
64,950,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอ ขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 286,406.25 322,313.50 300,000.00 10.00 % 330,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 106,320.20 159,616.15 120,000.00 25.00 % 150,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 48,944.00 69,966.00 60,000.00 16.67 % 70,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 441,670.45 551,895.65 480,000.00 550,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 2,541.40 2,716.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 4,842.50 139,457.50 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 3,100.00 2,700.00 48.15 % 4,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการตังสุสานและฌาปนสถาน 0.00 50.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 0.00 840.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 0.00 3,740.00 5,870.00 5,000.00 13.20 % 5,660.00

     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 0.00 1,040.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 1,740.00 710.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการประกอบกิจการนํามันเชือเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 610.00 700.00 264.29 % 2,550.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 8,125.00 276,450.00 15,000.00 -60.00 % 6,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 59,327.00 371,725.00 66,000.00 51.52 % 100,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 2,000.00 500.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 44,900.00 46,100.00 45,000.00 0.00 % 45,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562
     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 5,100.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 710.00 750.00 1,000.00 20.00 % 1,200.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 60.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 2,400.00 3,300.00 2,500.00 -40.00 % 1,500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 137,575.90 853,128.50 154,500.00 177,710.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 429,831.66 416,241.92 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 429,831.66 416,241.92 300,000.00 300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 0.00 850.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 34,900.00 0.00 28,000.00 -96.43 % 1,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 449.00 78.00 500.00 -80.00 % 100.00

     ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 92,323.00 85,300.00 96,000.00 -5.73 % 90,500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 129,272.00 86,228.00 125,500.00 91,600.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 702,794.18 728,580.80 710,000.00 2.82 % 730,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 8,904,760.55 9,540,438.11 9,000,000.00 0.00 % 9,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 4,590,896.72 4,465,304.30 4,600,000.00 -2.17 % 4,500,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 262,148.10 233,690.86 270,000.00 -7.41 % 250,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 2,339,254.64 2,357,358.94 2,400,000.00 0.00 % 2,400,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 5,031,756.00 5,680,957.69 5,200,000.00 9.62 % 5,700,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 82,490.66 92,268.78 80,000.00 0.00 % 80,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 79,895.99 73,603.53 80,000.00 0.00 % 80,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 1,581,161.00 1,900,827.00 1,600,000.00 -6.25 % 1,500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 23,575,157.84 25,073,030.01 23,940,000.00 24,240,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 16,639,203.00 38,888,191.50 39,000,000.00 11.90 % 43,640,690.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 16,639,203.00 38,888,191.50 39,000,000.00 43,640,690.00

รวมทุกหมวด 0.00 41,352,710.85 65,868,715.58 64,000,000.00 69,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลยางฮอม

อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 69,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 550,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 330,000 บาท
          -ประมาณการไว้สูงกว่า ปีทีผ่านมา  ทังนี โดยอาศัยพระราชบัญญัติ
           ภาษีโรงเรีอนและทีดิน พ.ศ.2475 (และทีแก้ไขเพิมเติม) และ
           ประมาณการรับตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี 
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 150,000 บาท
          -ประมาณการไว้สูงกว่า ปีทีผ่านมา  ทังนี โดยอาศัยพระราชบัญญัติ
           ภาษีบํารุงท้องที พ.ศ.2508 (และทีแก้ไขเพิมเติม) และประมาณ
           การรับตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี 
ภาษีป้าย จํานวน 70,000 บาท
          -ประมาณการไว้สูงกว่า ปีทีผ่านมา  ทังนี โดยอาศัยพระราชบัญญัติ
            ภาษีป้าย พ.ศ.2510 (และทีแก้ไขเพิมเติม) และประมาณการรับ
            ตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 177,710 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท
          -ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา ทังนี  โดยอาศัยการรับจริงทีได้
          รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการขายสุรา ในปีงบประมาณทีล่วง
           มาแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 4,000 บาท
          -ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ทังนี ตาม
          *กฏหมายให้ใช้บังคับผังเมืองระบบ จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556
          *พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิมเติม 
            ฉบับท4ี พ.ศ.2550)
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 4,000 บาท

          - ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา ทังนี โดยอาศัยการรับจริง 
            ในปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการตังสุสานและฌาปนสถาน จํานวน 100 บาท
          -ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ทังนี โดยอาศัยประมาณการ
           ตังรับไว้ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 1,000 บาท
          -ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา ทังนี โดยอาศัยพระราชบัญญัติ
          รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
           พ.ศ.2535 และรายรับจริงในปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว  
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ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 5,660 บาท
          -ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา ทังนี  โดยถือปฏิบัติตาม
           กฏกระทรวง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมราษฏร พ.ศ. 2551  
           ข้อ 2 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมเกียวกับการทะเบียนราษฏรสําหรับ
            คนสัญชาติไทย ดังต่อไปนี
           *การข้อคัดสําเนาหรือคัดและรับรองสําเนารายการทะเบียนตาม 
            มาตรา 6 ฉบับละ 10 บาท 
           *การขอคัดสําเนาหรือคัดและรับรองสําเนารายการข้อมูลทะเบียน
            ประวัติราษฏรตามมาตรา 14 (1) ฉบับละ 20 บาท
           *การแจ้งการเกิดต่างท้องทีตามมาตรา 18 วรรคสาม การแจ้ง
            การตายต่างท้องทีตามมาตรา 21 วรรคสี การแจ้งการย้ายทีอยู่
            ปลายทางตามมาตรา 30 วรรคสอง หรือการแจ้งการย้ายทีอยู่
            ต่างท้องทีตามมาตรา 30 วรรคสี ฉบับละ 20 บาท
           *การขอรับสําเนาทะเบียนบ้านตามมาตรา 39 วรรคสอง 
            ฉบับละ 20 บาท 
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 จํานวน 500 บาท
          -ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา  ทังนี จัดเก็บตามเทศบัญญัติ
           เทศบาลตําบลยางฮอม เรือง การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปี 
           จากผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายทีดิน 
           พ.ศ.2554
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,500 บาท
          -ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา ทังนี อาศัยรายรับจริงในปีงบ
           ประมาณทีล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการประกอบกิจการนํามันเชือเพลิง จํานวน 100 บาท
          -ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา ทังนี  อาศัยรายรับจริงในปีงบ
           ประมาณทีล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 2,550 บาท
          -ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา  ทังนี อาศัยรายรับจริงในปีงบ
           ประมาณทีล่วงมาแล้ว
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 6,000 บาท
          -ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา ทังนี โดยอาศัยพระราชบัญญัติ
           จราจรทางบก พ.ศ.2522 และเนืองจากรายได้ประเภทนีเป็น
           รายได้ทีไม่แน่นอนซึงเป็นรายได้จากค่าปรับผู้กระทําผิดกฏหมาย
           จราจรทางบก 
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท
          -ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา ทังนี โดยอาศัยพระราชบัญญัติ
           การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
           และเนืองจากรายได้ประเภทนีเป็นรายได้ทีไม่แน่นอนซึงเป็น
          รายได้จากการปรับผิดสัญญาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพานและ
          ระบบระบายนําในเขตเทศบาล ฯลฯ
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 500 บาท
          -ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา ทังนี โดยอาศัยเทศบัญญัติเทศบาล
           ตําบลยางฮอม เรือ การกําจัดสิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2552 
           (และทีแก้ไขเพิมเติม) (ฉบับที 2) พ.ศ.2560) 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 45,000 บาท
          -ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา ทังนี  โดยอาศัยรายรับจริงในปี
           งบประมาณทีล่วงมาแล้ว และเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม 
           เรือง การควบคุมกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552
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ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 1,000 บาท
          -ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา  ทังนี  ตังรับไว้ตามเทศบัญญัติ
           เทศบาลตําบลยางฮอม เรือง การควบคุมกิจการการตลาด 
           พ.ศ.2552
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,200 บาท
          -ประมาณการเสูงกว่าปีทีผ่านมา ทังนี  โดยอาศัยพระราชบัญญัติ
           ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และรายรับจริงในปีงบประมาณที
           ล่วงมาแล้ว
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 100 บาท
          - ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา ทังนี โดยอาศัยพระราชบัญญัติ
            ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง พ.ศ.2499 
            และรายรับจริงในปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว  
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 1,500 บาท
          -ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา ทังนี เนืองจากเป็นค่าใบอนุญาต
           อืนๆทีไม่แน่นอนและไม่สามารถระบุได้ชัดเจน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 300,000 บาท
          -ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา ทังนี  อาศัยรายรับจริงในปี
           งบประมาณทีล่วงมาแล้ว และอัตราดอกเบียของธนาคาร 
           เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 91,600 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 1,000 บาท
          -ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา ทังนี  อาศัยรายรับจริงในปีงบ
           ประมาณทีล่วงมาแล้ว
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 100 บาท
          -ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา ทังนี  อาศัยรายรับจริงในปีงบ
           ประมาณทีล่วงมาแล้ว
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 90,500 บาท
          -ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา ทังนี เนืองจากเป็นรายได้ทีไม่
           แน่นอนและไม่สามารถระบุได้ชัดเจน

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,240,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 730,000 บาท
          -ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา ทังนี ตังรับไว้ โดยอาศัยตาม
           พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2552 ประกอบกับ พ.ร.บ.ขนส่งทางบก 
           พ.ศ.2552
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท
          -ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ทังนี ตังรับไว้ โดยอาศัยราย
           รับจริงในปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว 
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,500,000 บาท
           -ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา ทังนี ตังรับไว้ โดยอาศัยรายรับ
            จริงในปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 250,000 บาท
          -ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา ทังนี ตังรับไว้ โดยอาศัยรายรับ
           จริงในปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว 
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ภาษีสุรา จํานวน 2,400,000 บาท
          -ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ทังนี ตังรับไว้ โดยอาศัยรายรับ
           จริงในปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว 
   
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,700,000 บาท
          -ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ทังนี ตังรับไว้ โดยอาศัยรายรับ
           จริงในปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว 
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 80,000 บาท
          -ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ทังนี ตังรับไว้ โดยอาศัยรายรับ
           จริงในปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท
          -ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ทังนี ตังรับไว้ โดยอาศัยรายรับ
           จริงในปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,500,000 บาท
          -ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา ทังนี ตังรับไว้ โดยอาศัยรายรับ
           จริงในปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว 

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 43,640,690 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 43,640,690 บาท

          -ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  ทังนี ประมาณการใกล้เคียง
           กับรายรับจริงของปีงบประมาณปัจจุบัน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 579,590 657,026 695,520 4.35 % 725,760

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 90,000 112,391 120,000 50 % 180,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 90,000 112,391 120,000 50 % 180,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 115,920 174,225 198,720 4.35 % 207,360

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 1,117,800 1,275,626 1,490,400 4.35 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 1,993,310 2,331,659 2,624,640 2,848,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 2,636,237 3,505,418 4,248,960 5.85 % 4,497,360

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 16,020 12,099 154,560 -8.27 % 141,780

เงินประจําตําแหน่ง 0 203,400 246,000 168,000 0 % 168,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 754,160 743,880 743,640 1.65 % 755,880

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 72,090 74,960 72,960 -15.79 % 61,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 3,681,907 4,582,357 5,388,120 5,624,460

รวมงบบุคลากร 0 5,675,217 6,914,016 8,012,760 8,472,780

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลยางฮอม

อําเภอขุนตาล    จังหวัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 350,840 360,090 45,000 744.44 % 380,000

ค่าเบียประชุม 0 1,500 1,500 5,000 100 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 3,780 0 10,000 100 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 109,400 134,000 240,000 0 % 240,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 31,830 33,000 44,400 12.61 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 497,350 528,590 344,400 700,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 518,596 478,148 679,700 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 702,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 16,130 17,645 30,000 33.33 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง 0 0 0 500,000 0 % 500,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 98,218 110,730 170,000 -17.65 % 140,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรของ
เทศบาลตําบลยางฮอม 0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน
กฎหมายสําหรับ ผู้บริหารท้องถิน 
สมาชิกสภาท้องถิน และพนักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม

0 0 14,810 0 0 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน
กฎหมายสําหรับคณะผู้บริหารท้องถิน 
สมาชิกสภาท้องถิน และพนักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม

0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการอบรมให้ความรู้เพือเสริมสร้าง
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 0 0 0 20,000 150 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 76,699.39 67,285 120,000 -41.67 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0 709,643.39 688,618 1,549,700 1,532,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 86,505.5 120,536.05 100,000 3.05 % 103,050

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 7,781 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 39,870 38,916 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 49,410 50,875 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0 175,785.5 218,108.05 245,000 253,050

รวมงบดําเนินงาน 0 1,382,778.89 1,435,316.05 2,139,100 2,485,050

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีพนักพิงตํา 0 0 0 3,200 0 % 3,200

ค่าจัดซือเก้าอีทํางานพนักพิงตํา 0 9,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีทํางานสําหรับผู้บริหาร 0 0 9,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองโทรสาร (Fax) แบบใช้
กระดาษธรรมดา 0 0 17,500 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ขนาด 40,000 บีทียู 0 0 51,200 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 24,000 บีทียู

0 28,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด 2 บาน 0 5,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจก ขนาด 4 ฟุต 0 4,600 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 3 ฟุต ครึง 0 4,200 0 0 0 % 0

ตู้บานเลือนกระจก ขนาด 4 ฟุต 0 0 0 9,600 0 % 9,600

พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิว 0 0 0 0 100 % 6,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองอินเวอร์เตอร์ ขนาด 12 
โวลต์ 5,000 วัตต์ 0 0 9,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือจอโปรเจคเตอร์ Tripld 
Screen (จอขาตัง) 0 0 9,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0 7,900 0 0 % 0

เครืองกรองนํา 0 0 0 21,000 -100 % 0

เครืองปัมนําอัตโนมัติ 0 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 2 0 0 28,500 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา แบบ Net work แบบที 1 0 0 15,500 0 0 % 0

ค่าจัดซือจอภาพแบบLCD หรือ LED 
ขนาด 18.5 นิว 0 3,300 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 131,524.2 38,201 100,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครง
สร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 185,624.2 186,601 142,800 119,300

รวมงบลงทุน 0 185,624.2 186,601 142,800 119,300
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งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 11,000 12,000 -100 % 0

ประเภท ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึงมิ
ใช่เพือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ทีดินและสิงก่อสร้าง

0 0 0 0 100 % 12,000

รวมรายจ่ายอืน 0 0 11,000 12,000 12,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 11,000 12,000 12,000

รวมงานบริหารทัวไป 0 7,243,620.09 8,546,933.05 10,306,660 11,089,130

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 1,482,658 1,687,800 2,068,260 7.46 % 2,222,580

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 24,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 50,500 60,000 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 517,656 582,357 593,880 1.07 % 600,240

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 54,128 54,207 54,780 -10.95 % 48,780

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 2,104,942 2,384,364 2,776,920 2,955,600

รวมงบบุคลากร 0 2,104,942 2,384,364 2,776,920 2,955,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 181,630 191,010 30,000 0 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 30,000 36,000 72,000 -50 % 36,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 8,996 10,600 26,900 65.43 % 44,500

รวมค่าตอบแทน 0 220,626 237,610 133,900 115,500

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 52,836.68 80,165.4 110,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 110,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตังศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซือหรือการจ้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ 
ประจําปี พ.ศ.2559

0 34,747.39 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ช่วงที 1 (สํารวจภาค
สนามและลงโปรแกรม)  

0 114,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ผู้เสีย
ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0 18,400 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 7,329 26,120 40,000 25 % 50,000

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจําปี พ.ศ.2560 0 0 148,095 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจําปี พ.ศ.2561 0 0 0 200,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 4,335 22,620.64 40,000 5.75 % 42,300

รวมค่าใช้สอย 0 231,648.07 277,001.04 400,000 412,300

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 42,349.5 66,190.5 60,000 0 % 60,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 182,538 301,714.77 350,000 0 % 350,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 398 49,430 40,000 25 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 225,285.5 417,335.27 450,000 460,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 327,655.54 865,841.71 1,050,000 14.29 % 1,200,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 1,182 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 16,402.03 21,433.17 25,000 40 % 35,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 22,466 13,849 30,000 0 % 30,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 11,556 108,572.9 115,000 4.35 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 378,079.57 1,010,878.78 1,240,000 1,405,000

รวมงบดําเนินงาน 0 1,055,639.14 1,942,825.09 2,223,900 2,392,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 18,000 บีทียู

0 27,800 0 0 0 % 0

เก้าอีพนักพิงตํา 0 0 0 0 100 % 3,200

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

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 0 15,000 15,000 0 0 % 0

เครืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 
ส่งเอกสารได้ครังละ 20 แผ่น 0 0 0 0 100 % 18,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 0 0 0 27,500 0 % 27,500

พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิว 0 0 0 2,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 2 0 0 28,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 6,900 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา 0 0 2,990 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 0 0 2,500 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 0 0 0 0 100 % 16,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี แบบ Network 0 0 0 0 100 % 10,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) 0 0 0 3,300 -100 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 2,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 20,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครง
สร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 47,400 60,640 53,400 97,200

รวมงบลงทุน 0 47,400 60,640 53,400 97,200

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 40,000 40,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 0 3,207,981.14 4,427,829.09 5,094,220 5,445,600

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 10,451,601.23 12,974,762.14 15,400,880 16,534,730
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาว
บ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกู
ร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

0 0 0 0 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 40,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 40,000

รวมงานเทศกิจ 0 0 0 0 40,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 0 31,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุการจราจรทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่

0 4,800 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุการจราจรทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

0 1,440 0 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน 
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 0 19,936 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ 
ประจําปีงบประมาณ 2560 เทศบาล
ตําบลยางฮอม อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย

0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุการ
จราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 0 0 4,520 5,000 0 % 5,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุการ
จราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0 0 4,836 10,000 -50 % 5,000

โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 0 0 103,698 0 0 % 0

โครงการเฝ้าระวังเพือป้องกันและช่วย
เหลือผู้ประสบภัยในพืนทีตําบลยางฮอม 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน
ไฟป่าและหมอกควัน 0 0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการอบรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้ประชาชนในพืนทีตําบล
ยางฮอม

0 0 0 22,000 36.36 % 30,000

โครงการอบรมเพิมศักยภาพ อปพร. 
พร้อมเจ้าหน้าทีประจําศูนย์ อป
พร.เทศบาลตําบลยางฮอม

0 0 261,940 0 0 % 0

โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรจัดตัง) 0 0 0 0 100 % 110,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการ
ป้องกันอัคคีภัยเบืองต้นให้กับประชาชน 
ในพืนทีตําบลยางฮอม

0 0 49,760 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 57,176 444,754 57,000 330,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 5,300 14,300 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 5,300 14,300 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 62,476 459,054 57,000 340,000
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รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 62,476 459,054 57,000 340,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 62,476 459,054 57,000 380,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 612,260 2,968,439 3,470,880 9.18 % 3,789,660

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 16,000 23,585 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 28,000 42,000 60,000 0 % 60,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 396,400 1,752,130 1,598,280 -4.97 % 1,518,840

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 20,000 198,805 240,000 0 % 240,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,072,660 4,984,959 5,393,160 5,674,500

รวมงบบุคลากร 0 1,072,660 4,984,959 5,393,160 5,674,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 349,160 355,450 31,500 -4.76 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 9,000 0 36,000 16.67 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 11,050 38,800 52.06 % 59,000

รวมค่าตอบแทน 0 358,160 366,500 116,300 141,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 129,810 92,158 80,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 1,000 5,000 10 % 5,500
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 18,542 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 6,248 60,000 16.67 % 70,000

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 0 0 0 34,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทีมีความสุข"ค่าย
ธรรมะพลิกชีวิต"

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา รายการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินทีจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น (ลักษณะเป็น
โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่
บุคลากรเทศบาลตําบลยางฮอม 0 26,030 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 13,242 16,841 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 187,624 116,247 279,000 205,500

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 105,590 74,607 120,000 -25.75 % 89,100

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 84,079 86,177 147,055 -32 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 25,560 42,200 -28.91 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 189,669 186,344 309,255 219,100

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 70,620 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 70,620 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 806,073 669,091 704,555 565,600
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 0 0 10,000 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 0 0 0 5,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับงานสํานักงาน 0 0 20,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์อิงเจ็ทมัลติฟังชัน 
ระบบรีฟิลแท็งก์ ซิสเต็ม เชือมต่อไวร์เล
ส (พิมพ์/ถ่ายเอกสาร/สแกน/แฟ็กซ์)

0 0 6,990 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 8,850 -100 % 0

รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครง
สร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 36,990 14,350 20,000

รวมงบลงทุน 0 0 36,990 14,350 20,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 1,878,733 5,691,040 6,112,065 6,260,100

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก 0 27,824 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก 0 0 26,440 30,000 0 % 30,000

โครงการคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย 0 47,520 44,498 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 30,000 29,453 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการชวนกันขยันแปรงฟัน ศพด
.บ้านชมภู 0 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการนิทรรศการวิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลยางฮอม 0 14,766 19,994.8 20,000 0 % 20,000

โครงการบ่มเพาะต้นกล้าความดี 0 0 0 10,000 -100 % 0

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

โครงการพัฒนาสือกลางแจ้งด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิน  ศพด.บ้านห้วยหลวง
เหนือ

0 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการฟันสวยยิมหวาน ศพด.บ้านป่า
แดง 0 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการ
เรียนการสอน/รายหัว)

0 0 0 0 100 % 358,700

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  รายการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพือจ่ายเป็นค่า
อาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 9 แห่ง

0 0 0 980,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
รายการค่าจัดการเรียนการสอน

0 0 317,900 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
รายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 9 แห่ง

0 0 836,780 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา รายการค่าจัดการเรียน
การสอน

0 0 0 275,400 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.)

0 0 0 0 100 % 133,340
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ ศพด.บ้าน
นําแพร่ 0 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการหนูน้อยสุขภาพฟันดี ศพด
.บ้านยางฮอม 0 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการอบรมจัดทําหลักสูตรสถาน
ศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของ ศพ
ด.

0 0 32,243 0 0 % 0

โครงการอบรมจัดทําหลักสูตรสถาน
ศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลยางฮอม

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพือ
พัฒนาการศึกษาของศพด.ตําบลยาง
ฮอม

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาสือกลางแจ้งด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิน ศพด.บ้านห้วยสัก 0 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการอบรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอด
โรค 0 0 36,815 0 0 % 0

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 9 แห่ง

0 0 0 0 100 % 1,033,900

โครงการอุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 153,110 1,344,123.8 1,387,400 1,655,940

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 1,332,384.46 1,487,377 -2.47 % 1,450,570

รวมค่าวัสดุ 0 0 1,332,384.46 1,487,377 1,450,570

รวมงบดําเนินงาน 0 153,110 2,676,508.26 2,874,777 3,106,510

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือชันวางหนังสือแบบไม้ 0 0 18,000 0 0 % 0
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ค่าจัดซือพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อย
กว่า 16 นิว 0 13,000 0 10,400 -100 % 0

ตู้บานเลือนกระจก ขนาด 4 ฟุต 0 0 0 0 100 % 4,800

โต๊ะกิจกรรมอนุบาลโฟเมก้า พร้อมเก้าอี 0 0 0 0 100 % 7,000

พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิว 0 0 0 0 100 % 2,600

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง 
มอเตอร์ไฟฟ้า 0 10,290 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองเล่น DVD   0 16,680 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 32 
นิว 0 35,960 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบหัวฉีดหมึก  
(Inkjet Printer) 0 0 30,100 0 0 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 0 0 0 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 75,930 48,100 10,400 18,700

รวมงบลงทุน 0 75,930 48,100 10,400 18,700

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 2,342,040 2,398,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับ
เด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตตําบลยางฮอม

0 0 0 0 100 % 2,184,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 2,342,040 2,398,000 2,184,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 2,342,040 2,398,000 2,184,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 229,040 5,066,648.26 5,283,177 5,309,210
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งานระดับมัธยมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการเยาวชนสร้างกระแสชุมชนลด
การดืมเหล้า สูบบุหรี 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการวัยเรียนวัยใสรักอย่างไรไม่ให้
เสียงภัย 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000 0

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0 0 0 30,000 0

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการค่ายเด็กตําบลยางฮอม 0 48,794 0 0 0 % 0

โครงการท้องถินรักการอ่าน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสันสําหรับ
เด็ก,เยาวชนและประชาชนทัวไป 0 29,120 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสันสําหรับ
เด็กและเยาวชน 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 77,914 0 0 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0 77,914 0 0 40,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 20,000 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 0 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 97,914 20,000 0 40,000

รวมแผนงานการศึกษา 0 2,205,687 10,777,688.26 11,425,242 11,609,310

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 527,480 740,700 1,206,720 5.17 % 1,269,120

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 8,672 10,720 18,660 -35.69 % 12,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 20,000 54,000 60,000 70 % 102,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 90,000 13,500 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 5,000 500 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 651,152 819,420 1,285,380 1,383,120

รวมงบบุคลากร 0 651,152 819,420 1,285,380 1,383,120

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 55,630 63,450 50,000 0 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 27,000 36,000 42,000 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 6,680 7,600 8,000 87.5 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 89,310 107,050 110,000 117,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 209,300 418,796 599,200 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 388,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  0 24,358 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 19,796 52,000 15.38 % 60,000

โครงการจัดอบรมเข้าค่ายเยาวชนรักป่า
และสิงแวดล้อม 0 0 0 5,000 200 % 15,000

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด
แหล่งนํา/ลําห้วย 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการส่งเสริมการจัดการสิงแวดล้อม
ในชุมชนตําบลยางฮอม 0 0 19,860 5,000 0 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 6,190 10,840 70,000 -14.29 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 239,848 469,292 751,200 548,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 5,343 29,119.6 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 4,800 20,000 100 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 7,090 19,100 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 12,433 53,019.6 100,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 0 341,591 629,361.6 961,200 785,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางานพนักพิงตํา 0 0 1,500 0 0 % 0
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ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด 2 บาน 
ตังไว้ 5,000 บาท 0 5,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 0 0 5,000 0 0 % 0

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

ค่าจัดซือพัดลม ชนิดติดผนัง ขนาด 16 
นิว 0 2,600 0 0 0 % 0

เครืองโทรศัพท์ตังโต๊ะระบบอีเล็ก
ทรอนิกส์ชนิดกดปุ่ม (TONE) 0 0 0 4,000 -100 % 0

ตู้บานเลือนกระจก ขนาด 4 ฟุต 0 0 0 4,800 0 % 4,800

พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิว 0 0 0 0 100 % 1,300

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 0 0 5,990 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 7,600 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 6,990 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว)

0 0 0 0 100 % 22,000

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 2,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 19,393 0 40,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครง
สร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 0 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 34,593 23,680 48,800 70,600

รวมงบลงทุน 0 34,593 23,680 48,800 70,600

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 420,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 10

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 18

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 21

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 7

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 8

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที 10

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที 12

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที 17

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที 8

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 1

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 10

0 0 0 0 100 % 7,000
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 11

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 14

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 19

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 20

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 3

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 4

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 6

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที 1

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที 12

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที 6

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที 9

0 0 0 0 100 % 7,000
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อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที 13

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที 16

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที 17

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที 18

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที 2

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที 20

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที 21

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที 5

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที 7

0 0 0 0 100 % 7,000
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อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที 8

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที 9

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 1

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 11

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 14

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 15

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 19

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 3

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 4

0 0 0 0 100 % 6,000
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อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 11

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 12

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 14

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 15

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 17

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 19

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 3

0 0 0 0 100 % 7,000
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อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 4

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที 13

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที 15

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที 16

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที 18

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที 2

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที 20

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที 21

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที 5

0 0 0 0 100 % 7,000
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อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที 6

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที 7

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที 13 0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที 16 0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที 2 0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที 5 0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที 9 0 0 0 0 100 % 7,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 420,000 420,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 420,000 420,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 1,027,336 1,472,461.6 2,715,380 2,658,720

งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลยางฮอม 0 796,360 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมอาหาร (ยาง
ฮอมม่วนใจ๋ ใส่ใจสุขภาพ) 0 39,993 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดูแลผู้สูง
อายุระยะยาวแบบบูรณาการ (Long 
term care,Ltop)

0 34,165 0 0 0 % 0
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โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนใน
ตําบลยางฮอม

0 0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่
เยาวชนในตําบลยางฮอม

0 0 14,980 0 0 % 0

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคมือ เท้า ปาก ใน ศพด.ตําบลยางฮอม 0 0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวแบบบูรณาการ (Long term 
care,Ltop)

0 0 19,500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 870,518 34,480 20,000 30,000

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 802,103.06 0 0 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 74,800 84,066 60,000 100 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 0 876,903.06 84,066 60,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 0 1,747,421.06 118,546 80,000 150,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 2,447,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 2,447,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 2,447,000 0 0 0

รวมงานโรงพยาบาล 0 4,194,421.06 118,546 80,000 150,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 15,000 -100 % 0
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 0 70,009 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลตําบลยาง
ฮอมยิมบริการประชาชนเคลือนที 0 31,475 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการสร้าง
สุขภาพรวมพลคนสามวัย 0 39,900 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมรณรงค์และป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 0 0 59,400 40,000 0 % 40,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก 0 0 59,850 40,000 0 % 40,000

โครงการเทศบาลตําบลยางฮอมยิม
บริการประชาชนเคลือนที 0 0 16,830 25,000 0 % 25,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตําบลยางฮอม 0 0 14,980 10,000 50 % 15,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลระยะ
ยาวสําหรับผู้สูงอายุและครอบครัวผู้สูง
อายุ(The project of Long Term 
Care Service Development for 
the Frail Elderly and their 
Families)

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการมหกรรมอาหาร (ยางฮอมม่วน
ใจ๋ ใส่ใจสิงแวดล้อม) 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการมหกรรมอาหาร (ยางฮอมม่วน
ใจ๋ ใส่ใจสุขภาพ) 0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดเชือ
ในระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด 
2009, ไข้หวัดนก

0 0 0 15,000 0 % 15,000
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โครงการรูปแบบการดูแลระยะยาว
สําหรับผู้สูงอายุและครอบครัวผู้สูงอายุ 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมการสร้างสุขภาพรวมพล
คนสามวัย 0 0 0 15,000 33.33 % 20,000

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

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ในชุมชน 0 0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการอบรมให้ความรู้การขออนุญาต
ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 0 0 0 10,000 50 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 141,384 151,060 225,000 285,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 60,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 141,384 151,060 285,000 285,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 315,000 134,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 315,000 134,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 315,000 134,000 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 456,384 285,060 285,000 285,000

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 432,000
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดระบบการแพทย์
ฉุกเฉินประจําตําบลยางฮอม 0 47,410 0 0 0 % 0

โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจําตําบลยางฮอม 0 0 36,697 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 47,410 36,697 30,000 462,000

รวมงบดําเนินงาน 0 47,410 36,697 30,000 462,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0 47,410 36,697 30,000 462,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 5,725,551.06 1,912,764.6 3,110,380 3,555,720

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 987,530 1,136,540 1,151,780 28.81 % 1,483,620

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 16,720 0 0 100 % 24,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 57,500 78,000 78,000 0 % 78,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 520,620 540,000 540,000 0 % 540,000

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,628,430 1,814,540 1,829,780 2,185,620

รวมงบบุคลากร 0 1,628,430 1,814,540 1,829,780 2,185,620
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 198,710 166,840 100,000 -40 % 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 33,000 63,600 63,600 0 % 63,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 16,840 10,300 9,000 122.22 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 248,550 240,740 182,600 153,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 79,105 138,256 284,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 276,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 25,118 8,304 30,000 15 % 34,500

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 3,343 8,529 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0 107,566 155,089 384,000 380,500

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 24,634.79 42,970 35,000 100 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 61,649 79,257 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 0 446,040 233,575 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 15,200 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 17,834 23,015 40,000 25 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 550,157.79 394,017 195,000 200,000

รวมงบดําเนินงาน 0 906,273.79 789,846 761,600 734,100
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีพลาสติก 0 57,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเต้นท์จัดกิจกรรมกลางแจ้ง 0 53,400 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 19,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ 0 0 38,000 0 0 % 0

รถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า 0 0 0 2,500,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองขยายเสียง 1,000 วัตต์ 0 0 14,500 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้ลําโพง 15 นิว 0 0 14,500 0 0 % 0

ค่าจัดซือมิกเซอร์ 12 ช่อง สัญญาณ 0 0 14,500 0 0 % 0

ค่าจัดซือลําโพงฮอร์น 4 ยูนิตกลม 0 0 28,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือแอมป์ขยายเสียง 10 Hz to 
40kHz 0 0 13,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครืองตรวจจับโลหะใต้ดิน 0 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 2 0 0 29,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา สําหรับกระดาษ A3 0 53,000 0 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว)

0 0 0 0 100 % 60,000

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2 0 0 0 30,000 -100 % 0
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 (27 
หน้า/นาที)

0 0 0 0 100 % 7,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 132,926.8 150,015 125,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครง
สร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 0 0 0 0 100 % 300,000

รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 315,926.8 302,015 2,655,000 407,900

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 0 0 0 0 100 % 45,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

รายจ่ายเพือปรับปรุงทีดิน รวมถึงราย
จ่ายเพือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิง
ก่อสร้าง ซึงทําให้ทีดิน สิงก่อสร้าง มี
มูลค่าเพิมขึน

0 0 0 2,495,000 -100 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึง
สิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 2,495,000 195,000

รวมงบลงทุน 0 315,926.8 302,015 5,150,000 602,900

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 2,850,630.59 2,906,401 7,741,380 3,522,620
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งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภู 0 698,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างอาคารบ้านพักสถานีสูบนําด้วย
ไฟฟ้าบ้านทุ่งศรีเกิด 0 0 0 0 100 % 300,000

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจําหมู่
บ้าน หมู่ที 4 0 0 0 0 100 % 150,000

สร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 16 0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน 2 ร่องล้อ เพือ
การเกษตร หมู่ที 13 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ในหมู่บ้าน  หมู่ที 15 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 10 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 9 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สู่พืนทีการเกษตร หมู่ที 18 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 1 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 11 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 12 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 14 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 3 0 0 0 100,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 4 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 7 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริม
เหล็ก ป้องกันนําเซาะคอสะพาน หมู่ที 
20

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมรางระบายนํา หมู่ที 8 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการวางท่อหลอดพร้อมบ่อพักนํา  
หมู่ที 19 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการสร้างตลาดริมนําร่องหวาย  หมู่
ที 17 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการสร้างฝาปิดรางระบายนํา หมู่ที 
21 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการสร้างรางระบายนํา รูปตัวยู 
แบบมีฝาปิด หมู่ที 2 0 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 11 หมู่ 7 0 99,700 0 0 0 % 0

 โครงการเพือความมันคงพัฒนาแหล่ง
ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ใน
พืนทีวนอุทยานพญาพิภักดิฯ

0 399,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ร่อง
ล้อ หมู่ 13 0 0 0 0 100 % 150,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
โรงสีชุมชน  หมู่ 11 0 0 0 0 100 % 150,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ่อขยะ หมู่ที 6 0 0 0 0 100 % 150,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 19 0 0 0 0 100 % 150,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 3 0 0 0 0 100 % 150,000

ก่อสร้างถังเก็บนํา หมู่ 14 0 0 0 0 100 % 150,000
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ก่อสร้างท่อเหลียม หมู่ 20 0 0 0 0 100 % 150,000

ก่อสร้างท่อเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ร่องหนองโค้ง หมู่ 4 0 0 0 0 100 % 150,000

ก่อสร้างพนังป้องกันตลิงพัง หมู่ 21 0 0 0 0 100 % 150,000

ก่อสร้างพนังป้องกันตลิงพัง หมู่ที 7 0 0 0 0 100 % 150,000

ก่อสร้างรางระบายนํา หมู่ 17 0 0 0 0 100 % 150,000

ก่อสร้างรางระบายนํา หมู่ 18 0 0 0 0 100 % 150,000

ก่อสร้างรางระบายนํา หมู่ 8 0 0 0 0 100 % 150,000

ก่อสร้างรางระบายนํา หมู่ที 1 0 0 0 0 100 % 150,000

ขยายไหล่ทางภายในหมู่บ้าน สาย 1  หมู่ 
9 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พืนที
การเกษตร (ซ.ห้วยดินขาว ม.2) 0 97,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ 20 ซอยทุ่งมอญ 0 98,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 4  หมู่ 13 0 76,300 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอย 12) หมู่ 15 0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายห้วยขมุ หมู่ 7 0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สู่การเกษตร หมู่ 4 0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 19 0 97,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 5 0 97,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 6   0 97,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเลียงถนนสีเลนส์ หมู่ 14 0 0 99,500 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนสาย ม.4, 19 ,ป่า
สุสาน, โรงเรียนบ้านทุ่งนําแพร่ป่าบง 0 648,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อเหลียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทางเชือม หมู่ 1 กับ หมู่ 3 0 97,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริม
เหล็ก ป้องกันนําเซาะตลิง หมู่ 11 0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล
.ซอย 7 บ้านยางฮอม หมู่ที 17 0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชนิดมีฝาปิด หมู่ 19 0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู   (ไม่มีฝาปิด) หมู่ 11 0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ 8 0 96,100 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 13 0 19,400 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ หมู่ 12 0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ หมู่ 8 0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ หมู่ 9 0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 
สายห้วยลึก หมู่ 5, 7, 20 0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 1 0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 3 0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 5 0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล
.บ้านห้วยสัก หมู่ที 15 0 0 182,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล
.บ้านห้วยสัก หมู่ที 9 0 0 118,000 0 0 % 0
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โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล
.บ้านห้วยหลวง หมู่ที 5 0 0 68,500 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างพนัง คสล
.ป้องกันนําเซาะตลิง หมู่ 21 0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างพนัง คสล
.ป้องกันนําเซาะตลิง หมู่ 6 0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนํา 
คสล.ชนิดมีฝาปิด หมู่ 16 0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการเทลานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ชมภู 0 138,598 0 0 0 % 0

เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ 
หมู่ 15 0 0 0 0 100 % 150,000

วางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมขุดลอก หมู่ที 4 0 0 0 0 100 % 50,000

สร้างพนังป้องกันตลิงพัง หมู่ 2 0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงทีดิน รวมถึงรายจ่ายเพือ ดัด
แปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิงก่อสร้าง 
ซึงทําให้ทีดิน สิงก่อสร้าง มีมูลค่าเพิมขึน

0 931,753 0 0 0 % 0

โครงการขยายไหล่ทางถนนสายรอง 
เชือมต่อหมู่บ้าน ม.1, 2, 3, 4 0 409,400 0 0 0 % 0

โครงการจัดซือดินลูกรังพร้อมปรับเกลีย
เพือซ่อมแซมถนนการเกษตรบ้านยาง
ฮอม มีรายละเอียดดังนี
1.สายบวกผึง ปริมาตรไม่น้อยกว่า 650 
ลบ.ม.
2.สายร่องหวาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 
490 ลบ.ม.
3.สายหัววัว ปริมาตรไม่น้อยกว่า 490 
ลบ.ม.

0 149,500 0 0 0 % 0

โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน หมู่ 17 0 98,300 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ (หลังคา) หมู่ 4 0 100,000 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 5 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที 6 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมภูมิทัศน์
สํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม 0 0 0 400,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์ ศสมช.หมู่ 2 0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ 10 0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ 18 0 0 99,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที 16 0 0 0 100,000 -100 % 0

ซ่อมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
ยางฮอม 0 0 0 0 100 % 50,000

บํารุงรักษาทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 523,561.32 0 0 % 0

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 0 0 0 0 100 % 150,000

ปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 1,656,800 0 0 % 0

ปรับปรุงระบบส่งนําหมู่บ้าน หมู่ 12 0 0 0 0 100 % 150,000

ปรับปรุงและซ่อมแซมภูมิทัศน์สํานักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม 0 0 0 0 100 % 150,000

ปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ 10 0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 4,549,551 4,539,361.32 2,500,000 3,850,000

รวมงบลงทุน 0 4,549,551 4,539,361.32 2,500,000 3,850,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 179,475.39 846,958.81 300,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 179,475.39 846,958.81 300,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 179,475.39 846,958.81 300,000 0
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รวมงานไฟฟ้าถนน 0 4,729,026.39 5,386,320.13 2,800,000 3,850,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนปลอดขยะ 
Zero waste ปี 2559 0 64,590 0 0 0 % 0

โครงการการบริหารจัดการขยะอันตราย
ในชุมชนตําบลยางฮอม 0 0 0 20,000 -100 % 0

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

โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero waste 
ปี 2560 0 0 139,960 0 0 % 0

โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero 
Waste ปี 2561 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะแบบพึงพา
ตนเองในชุมชน 0 0 39,960 30,000 0 % 30,000

โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายใน
ชุมชนตําบลยางฮอม 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ 
เศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ในการ
จัดการขยะ 0 0 119,760 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 64,590 299,680 90,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 0 64,590 299,680 90,000 120,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือเครืองอัดขยะ 0 0 32,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 32,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 32,000 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 64,590 331,680 90,000 120,000

งานบําบัดนําเสีย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมการจัดการนําเสียของ
สถานประกอบการในชุมชนตําบลยาง
ฮอม

0 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,000 10,000

รวมงานบําบัดนําเสีย 0 0 0 5,000 10,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 7,644,246.98 8,624,401.13 10,636,380 7,502,620

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(บ้านกลางผู้สูงอายุ) 0 89,715 0 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมการจัด
ทําแผนชุมชน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่
บ้านและประชาชนตําบลยางฮอม

0 69,975 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์และ
ป้ายแนะนําแหล่งท่องเทียวในพืนทีตําบล
ยางฮอม

0 0 70,000 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเทศบาลตําบลยางฮอม) 

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดเทศบาลตําบลยางฮอม)

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดเทศบาลตําบลยางฮอม

0 0 40,845 0 0 % 0

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว 0 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสามวัยสู่
บันไดครอบครัวสีขาวนําวิถีพอเพียงสู่
ชุมชน

0 0 19,890 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพือ
การเรียนรู้ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
กิจกรรม : ส่งเสริมอาชีพทําดอกไม้
ประดิษฐ์

0 0 27,450 0 0 % 0

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
กิจกรรม : ส่งเสริมอาชีพทํานํายา
อเนกประสงค์

0 0 42,800 0 0 % 0

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
กิจกรรม : ส่งเสริมอาชีพทําสิงประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้

0 0 78,490 0 0 % 0

โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000
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โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมโครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 0 0 16,740 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
เพือสืบสานโครงการพระราชดําริ
-กิจกรรม อบรม ศึกษาดูงานโครงการ
อันเนืองมาจากพระราชดําริ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพล อดุลยเดช  ประจําปีงบประมาณ 
2560

0 0 261,060 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพ การทําผ้าสกรีน 
ให้แก่ ประชาชนตําบลยางฮอม ประจําปี
งบประมาณ 2560

0 0 65,213 0 0 % 0

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

โครงการสํารวจข้อมูลในการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 19,640 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สตรีและสถาบันครอบครัว 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ครอบครัว 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมส่งเสริมการจัดทําแผน
ชุมชน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ประชาชนตําบลยางฮอม

0 0 39,870 0 0 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมการจัดทําแผน
ชุมชนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ประชาชนตําบลยางฮอม

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 159,690 681,998 120,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 159,690 681,998 120,000 100,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 10,000 20,000 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนเอกชน 0 150,000 17,000 12,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะผู้นํา
องค์กรสตรีอําเภอขุนตาล 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 0 160,000 37,000 12,000 5,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 160,000 37,000 12,000 5,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 319,690 718,998 132,000 105,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 319,690 718,998 132,000 105,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 34,870 0 30,000 0 % 30,000

โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยา
เสพติด ยางฮอมคัพ 0 0 49,466 50,000 -40 % 30,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 0 0 34,735 0 0 % 0

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ อําเภอขุนตาล 0 50,640 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 85,510 84,201 80,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 85,510 84,201 80,000 60,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 85,510 84,201 80,000 60,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 3,000 500 5,000 300 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานน้อมสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการจัดงานน้อมสํานึกพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รด
นําดําหัวผู้สูงอายุตําบลยางฮอม 0 46,997 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันรําลึกพระมหา
กรุณาธิคุณเทิดไท้องค์ราชันย์ 0 50,000 88,043 0 0 % 0

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระ
มหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
การเรียนรู้ศาสนพิธี ประจําปี 2561 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 99,997 88,543 95,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 0 99,997 88,543 95,000 90,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 70,000 60,000 103,000 -100 % 0

อุดหนุนกิจกรรมร่วมงานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราช 0 0 0 0 100 % 45,000

อุดหนุนโครงการงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จย่า ณ พระตําหนักดอยตุง 0 0 0 0 100 % 3,000

อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
พระบรมราชินีนาถใน ร.9

0 0 0 0 100 % 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีท้อง
ถิน 0 0 0 0 100 % 15,000

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี
สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
และงานรดนําดําหัวผู้ว่าราชการจังหวัด

0 0 0 0 100 % 3,000

อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี
ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที 
13 ต.ค.

0 0 0 0 100 % 3,000

อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช 0 0 0 0 100 % 3,000

อุดหนุนโครงการร่วมงานทานหาแม่ฟ้า
หลวง 0 0 0 0 100 % 3,000

อุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถินของจังหวัด
เชียงราย ในคราวทีจะมีการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครังที 46 "เจียงฮายเกมส์"

0 0 0 0 100 % 30,000

อุดหนุนโครงการอุดหนุนจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร
.10

0 0 0 0 100 % 3,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 125,150 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 10,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 205,150 60,000 103,000 111,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 205,150 60,000 103,000 111,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 305,147 148,543 198,000 201,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์และ
แนะนําแหล่งท่องเทียวในพืนทีตําบลยาง
ฮอม

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพือการ
ท่องเทียวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่ในพืนที
ตําบลยางฮอมและพืนทีใกล้เคียง

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000 40,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0 0 0 10,000 40,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 390,657 232,744 288,000 301,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร 
ตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 0 540 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 540 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 540 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 40,000 20,000 10,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการส่งเสริมทําปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ชีวภาพ 0 0 0 0 100 % 10,000

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

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

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

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

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 101,449 200,604 195,177 -2.01 % 191,259

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 13,514,700 15,673,200 8.77 % 17,047,200

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 4,477,600 5,222,400 -2.94 % 5,068,800

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 254,000 292,000 306,000 7.84 % 330,000

สํารองจ่าย 0 1,155,048 109,320 500,000 152.02 % 1,260,117

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 458,524.02 640,390.35 443,341 -100 % 0

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 0 100 % 447,058

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 461,600 490,930 500,000 1.44 % 507,186

รวมงบกลาง 0 2,430,621.02 19,725,544.35 22,940,118 24,951,620

รวมงบกลาง 0 2,430,621.02 19,725,544.35 22,940,118 24,951,620
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมงบกลาง 0 2,430,621.02 19,725,544.35 22,940,118 24,951,620

รวมแผนงานงบกลาง 0 2,430,621.02 19,725,544.35 22,940,118 24,951,620

รวมทุกแผนงาน 0 29,271,070.29 55,445,956.48 64,000,000 64,950,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลยางฮอม

อําเภอ ขุนตาล   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 64,950,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,089,130 บาท
งบบุคลากร รวม 8,472,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 28,800
 บาท จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 345,600 บาท, รองนายกเทศมนตรี อัตรา
เดือนละ 15,840 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน ตังไว้ 380,160
 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 72,000 บาท, รองนายก
เทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,500 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน ตัง
ไว้ 108,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,000
 บาท จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 72,000 บาท, รองนายกเทศมนตรี อัตรา
เดือนละ 4,500 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน ตังไว้ 108,000
 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรีทีได้
รับในอัตราของเทศบาลทีมีรายได้เกิน 25-50 ล้านบาท ตามกฎหมาย
กําหนด อัตราเดือนละ 10,080 บาท จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 120,960
 บาท และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของทีปรึกษานายกเทศมนตรีทีได้รับ
ในอัตราของเทศบาลทีมีรายได้เกิน 25-50 ล้านบาท ตามกฎหมาย
กําหนด อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 86,400 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทีได้รับในอัตราของ
เทศบาลทีมีรายได้เกิน 25-50 ล้านบาท ตามกฎหมายกําหนด ดังนี
(1)ประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,840 บาท จํานวน 12
 เดือน ตังไว้ 190,080 บาท
(2)รองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 12,960 บาท จํานวน 12
 เดือน ตังไว้ 155,520 บาท
(3)สมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 10,080 บาท จํานวน 10
 คน จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 1,209,600 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,624,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,497,360 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือน ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล จํานวน 15 ราย ตังไว้ 4,497,360 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 9) ลงวันที 20 พ.ย. 2558
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 141,780 บาท
(1)เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน สําหรับปลัดเทศบาล (นักบริหาร
งานท้องถิน ระดับกลาง) อัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตัง
ไว้ 84,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว
 28 ลงวันที 16 ก.พ. 2548 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
(2)เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน สําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมาย (พ.ต.ก.) ตําแหน่ง นิติกร อัตราเดือนละ 4,500
 บาท จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 54,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที มท 0809.5/ว
 01 ลงวันที 6 ม.ค. 2553 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง ประกาศกําหนดตําแหน่งและเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการ อบจ. พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตําบล
(3)เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 ราย ตังไว้ 3,780 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรือง กําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 ส.ค. 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
(1)เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ท้องถิน ระดับกลาง) อัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตัง
ไว้  84,000 บาท
(2)เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับรองปลัดเทศบาล (นักบริหาร
งานท้องถิน ระดับต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตัง
ไว้ 42,000 บาท
(3)เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นัก
บริหารงานทัวไป ระดับต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน ตังไว้ 42,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว
 652 ลงวันที 28 มี.ค. 2559 เรือง ประกาศ ก.จ. และก.ท
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) และประกาศ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 755,880 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป จํานวน 6 ราย ตังไว้ 755,880 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.5/ว
 36 ลงวันที 26 ส.ค. 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 61,440 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 6 ราย ตังไว้ 61,440 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรือง กําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 ส.ค. 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,485,050 บาท
ค่าตอบแทน รวม 700,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 380,000 บาท

(1)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลยาง
ฮอม ตังไว้ 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
ตําบลยางฮอม ฯลฯ
(2)เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี ตังไว้ 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลยางฮอม ตามผลการประเมิน
และหลักเกณฑ์ทีกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557
(3)ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตังฯและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ตังไว้ 320,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที 6 ก.ค. 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 139
 ลําดับที 9

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตังหรือคณะ
กรรมการอืน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2548
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในกรณีที
ปฏิบัติงานเร่งด่วนทีไม่สามารถทําให้เสร็จในเวลาราชการได้ ให้
แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที 15 พ.ค. 2550 เรืองการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 240,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 ลงวันที 8 ก.ค. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิน พนักงาน
เทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที 9 ส.ค. 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 1,532,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 702,000 บาท

(1)ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของเทศบาล ตัง
ไว้ 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของเทศบาล
เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการส่งพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง ผู้บริหารหรือสมาชิกเทศบาลหรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลไป
ฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(2)ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ตังไว้ 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง, โทรทัศน์, ประชาสัมพันธ์เคลือนที, โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ และอัดรูปภาพ ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 ส.ค. 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(3)ค่าเช่าทรัพย์สิน ตังไว้ 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินรวมถึงเงินทีต้องจ่ายพร้อมกับการเช่า
ทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่ารถยนต์ค่าเช่าอาคารสิงปลูกสร้าง ค่าเช่าทีดิน ค่าเช่า
ล่วงหน้าค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 ส.ค. 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(4)ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 442,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่าง
ใด ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างแต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างทํา
ของ ค่าจ้างเหมาทํางานด้านต่างๆ ค่าจ้างเหมาทัวไป ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที  มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที 9 ธ.ค. 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
(1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้ 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองใน
การเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับ
การรับรองในการต้อนรับบุคคลทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 ก.ค. 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรอง หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(2)ค่าเลียงรับรองในการประชุมในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตังไว้ 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือของเทศบาลตําบล
ในโอกาสต่างๆ การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน หรือเลียงรับรองในการ
ประชุมต่างๆ ของเทศบาลตําบลยางฮอม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 ก.ค. 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรอง หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังในส่วนทีเกียวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที 6 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 139
 ลําดับที 9
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 140,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร
ท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ อป
พร. ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรของเทศบาลตําบลยางฮอม จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลตําบลยางฮอม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
ไวนิลโครงการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 140
 ลําดับที 13

วันทีพิมพ์ : 30/8/2561  13:56:42 หน้า : 7/89



โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายสําหรับคณะผู้บริหารท้องถิน 
สมาชิกสภาท้องถิน และพนักงานเทศบาลตําบลยางฮอม

จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน
กฎหมายสําหรับคณะผู้บริหารท้องถินสมาชิกสภาท้องถิน และพนักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
ไวนิลโครงการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที 6 มิ.ย. 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 54 ลําดับที 1
โครงการอบรมให้ความรู้เพือเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เพือเสริม
สร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที 6 มิ.ย. 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 139
 ลําดับที 10

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
(1)ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตัง
ไว้ 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายค่าใช้
สอย)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 ส.ค. 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(2)ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ
2.1)ซ่อมปกติ ตังไว้ 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ การซ่อมปกติ ทีวัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000 – 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
2.2)ซ่อมกลาง ตังไว้ 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ การซ่อมกลาง ทีมีอายุ
การใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้ว
แต่ระยะใดถึงก่อน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 ส.ค. 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าวัสดุ รวม 253,050 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 103,050 บาท

(1)ค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตังไว้ 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานค่าจัดซือสิงของต่างๆ ทีใช้ในสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบลยางฮอมและกิจการสภาเทศบาลตําบลยางฮอม เช่น นํา
ดืม กระดาษ ปากกา กระดาษไข การดาษคาร์บอน กระดาษถ่าย
เอกสาร ผงหมึกถ่ายเอกสาร แผ่นป้ายจราจร สมุดทะเบียน และวัสดุอืนๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(2)ค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน (งานทะเบียนราษฎร) ตังไว้ 23,050 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานค่าจัดซือสิงของต่างๆ ทีใช้ในงาน
ทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม เช่น ค่า
กระดาษ ปากกา สมุดทะเบียน ค่าแบบพิมพ์ทะเบียนราษฎร และวัสดุ
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวหรือจ้างทําสิงของทีมีสภาพสิน
เปลืองโดยสภาพ เช่น ถ้วย ชาม แก้วนํา ช้อน ส้อม ถ้วย
กาแฟ หม้อ กระดาษชําระ ตะกร้า ถุงพลาสติก ชันวางของ ที
นอน หมอน มุ้ง ค่าจัดซือ ชา- กาแฟ สําหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
งานราชการ ถังแก๊ส ฯลฯ และวัสดุอืนๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ
จักรยานยนต์ ยางรถยนต์ หัวเทียน นํากลัน แบตเตอรี นํามันเบรก กระจก
มองข้าง กระจกไฟรถยนต์ หม้อนํา แม่แรง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์,พู่กัน, สี, แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และวัสดุอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล, หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์เลเซอร์, เมมโมรีชิป, เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีจําเป็นใช้สําหรับงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 119,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 119,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีพนักพิงตํา จํานวน 3,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพนักพิงตํา
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.เก้าอีพนักพิงตํา ขนาดไม่น้อยกว่า 55(W)*60(D)*85(H)cm.
2.โครงสร้างทําจากเหล็กหรือไม้วีเนียร์ดัดขึนรูป
3.ทีนังและพนักพิง ทําจาก ฟองนํา P.U. ฉีดขึนรูป
4.สามารถปรับระดับ สูง - ตํา ได้ด้วยระบบโช๊คไฮโดรลิค
5.ขาเก้าอีทําจากพลาสติก
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 1,600 บาท รวมเป็นเงิน 3,200 บาท
-เนืองจากไม่มีรายการกําหนดราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานครุภัณฑ์ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2561 จึงจัดซือ
ตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 56 ลําดับที 1
ตู้บานเลือนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 9,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจก ขนาด 4 ฟุต
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.ตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจกพร้อมกุญแจ ขนาดไม่น้อย
กว่า 118(W)*40(D)*87(H) ซม.
2.แผ่นชันภายใน 2 ชัน สามารถปรับระดับ สูง-ตํา ได้
จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 4,800 บาท รวมเป็นเงิน 9,600 บาท
-เนืองจากไม่มีรายการกําหนดราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานครุภัณฑ์ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2561 จึงจัดซือ
ตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 38 ลําดับที 5
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พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิว จํานวน 6,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 16 นิว
2.สามารถปรับส่าย และหยุดส่ายได้ด้วยเชือกดึง 2 เส้น
3.สามารถปรับระดับความแรงลมได้ 3 ระดับได้ด้วยเชือกดึง
4.ได้ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5, แรงดันไฟฟ้า 220 V.50 Hz
5.ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน มอก.
จํานวน 5 ตัวๆ ละ 1,300 บาท รวมเป็นเงิน 6,500 บาท
-เนืองจากไม่มีรายการกําหนดราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานครุภัณฑ์ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2561 จึงจัดซือ
ตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 58 ลําดับที 5

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิ.ย. 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบรายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน
ประเภท ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ 
ซึงมิใช่เพือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง

จํานวน 12,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลางดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติทีขอรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการทีกําหนดวงเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษสําหรับ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน 
-เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 25 ลงวันที 9 มี.ค. 2549 
-เป็นไปตามบันทึกข้อความ สบ.คท.(สพช.) ที มท 0808.4/301 ลงวัน
ที 29 เม.ย. 2548

งานบริหารงานคลัง รวม 5,445,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,955,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,955,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,222,580 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือน ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล จํานวน 7 ราย ตังไว้ 2,222,580 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 9) ลงวันที 20 พ.ย. 2558
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 ราย ตังไว้ 24,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรือง กําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 ส.ค. 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
(1)เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับผู้อํานวยการกองคลัง (นัก
บริหารงานการคลัง ระดับต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน ตังไว้ 42,000 บาท
(2)เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
คลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) อัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 18,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว
 652 ลงวันที 28 มี.ค.2559 เรือง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) และประกาศ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 600,240 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป จํานวน 6 ราย ตังไว้ 600,240 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.5/ว
 36 ลงวันที 26 ส.ค.2558 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,780 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 6 ราย ตังไว้ 48,780 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรือง กําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 ส.ค. 2558
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งบดําเนินงาน รวม 2,392,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
-เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี ตังไว้ 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลยางฮอม ตามผลการประเมิน
และหลักเกณฑ์ทีกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในกรณีที
ปฏิบัติงานเร่งด่วนทีไม่สามารถทําให้เสร็จในเวลาราชการได้ ให้
แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที 15 พ.ค. 2550 เรืองการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 ลงวันที 8 ก.ค. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 44,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิ
เบิกได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที 9 ส.ค. 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 412,300 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 110,000 บาท

(1)ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของเทศบาล ตังไว้ 60,000
 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของ
เทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(2)ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ตังไว้ 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง,โทรทัศน์,ประชาสัมพันธ์เคลือนที, โรงมหรสพ,หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ
 และล้างฟิล์มอัดรูปภาพ ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 ส.ค. 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(3)ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่าง
ใด ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างทํา
ของ ค่าจ้างเหมาทํางานด้านต่างๆ ค่าจ้างเหมาทัวไป ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที  มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที 9 ธ.ค. 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(4)ค่าเบียประกัน ตังไว้ 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกันรถส่วนกลางของเทศบาลตําบลยางฮอม 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2633 ลงวัน
ที 14 ส.ค. 2552 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการประกันภัยรถราชการ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
(1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตังไว้ 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองใน
การเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับ
การรับรองในการต้อนรับบุคคล ทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียม
ชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคล ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 ก.ค. 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรอง หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
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โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าซือวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในโครงการ เช่น กระดาษ ปากา ฯลฯ ค่าใช้จ่ายทังหมดสามารถถัว
เฉลียกันได้
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.3/ว 1 ลง
วันที 1 ก.พ. 2560 เรือง แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (เทศบาล
และ อบต.) ทุกแห่ง ในเขตจังหวัดบันทึกข้อมูลการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (INFO)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.3/ว 462 ลงวันที 29 ก.พ. 2551 เรือง การจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67 ลงวันที 9 ม
.ค. 2555 เรือง ซักซ้อมการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 483 ลงวัน
ที 19 ก.พ. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้า 27 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 42,300 บาท
(1)ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตัง
ไว้ 10,000 บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายค่าใช้
สอย)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 ส.ค. 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(2)ค่าซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ
2.1)ซ่อมปกติ ตังไว้ 22,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ การซ่อมปกติทีวัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติรหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000 - 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน 
2.2)ซ่อมกลาง ตังไว้ 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ การซ่อมกลางทีมี
อายุ การใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000
 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิ.ย. 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 ส.ค. 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ค่าจัดซือสิงของต่างๆ ทีใช้ในกอง
คลัง เทศบาลตําบลยางฮอม เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข กระดาษ
คาร์บอน กระดาษถ่ายเอกสาร ผงหมึกถ่ายเอกสาร แผ่นป้ายจราจร สมุด
ทะเบียน และวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันจารบี นํามันเครืองสําหรับรถยนต์ นํามันเครืองสําหรับรถ
จักรยานยนต์ รวมถึงนํามันทีใช้กับเครืองมืออืนๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตําบล ฯลฯ (รถยนต์ทุกคัน)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล, หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์เลเซอร์, เมมโมรีชิป, เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีจําเป็นใช้สําหรับงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,405,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

(1)ค่าไฟฟ้า สํารับสํานักงานเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลานกีฬา
อเนกประสงค์ ไฟสระนําภูหลงถัง ไฟป้ายทางขึนบ้านพญา
พิภักดิ กล้อง CCTV ไฟฟ้าสาธารณะ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลยางฮอม ตังไว้ 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับสํานักงานเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลาน
กีฬาอเนกประสงค์ ไฟสระนําภูหลงถัง ไฟป้ายทางขึนบ้านพญา
พิภักดิ กล้อง CCTV ไฟฟ้าสาธารณะ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลยางฮอม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2547 ข้อ (45) การเบิกเงินซึงมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่าย
ประจําและมีการเรียกเก็บเป็นงวดๆ หรือ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามประเภทที
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน กําหนดให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนันเกิด
ขึน เมือองค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับแจ้งให้ชําระหนี และให้นํามา
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีทีได้รับแจ้งให้ชําระหนีได้
(2)ค่าไฟฟ้า สําหรับสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้าบ้านนําแพร่, สถานีสูบนําด้วย
ไฟฟ้าสันตับตอง ตังไว้ 600,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้าบ้านนําแพร่, สถานี
สูบนําด้วยไฟฟ้าสันตับตอง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2547 ข้อ (45) การเบิกเงินซึงมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่าย
ประจําและมีการเรียกเก็บเป็นงวดๆ หรือ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามประเภทที
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน กําหนดให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนันเกิด
ขึน เมือองค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับแจ้งให้ชําระหนี และให้นํามา
เบิกจ่ายจากกงบประมาณรายจ่ายประจําปีทีได้รับแจ้งให้ชําระหนีได้
(3)ค่าไฟฟ้า สําหรับสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนําบ้านทุ่งศรี
เกิด หมู่ที 3 ตังไว้ 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนําบ้าน
ทุ่งศรีเกิด หมู่ที 3
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2547 ข้อ (45) การเบิกเงินซึงมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่าย
ประจําและมีการเรียกเก็บเป็นงวดๆ หรือ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามประเภทที
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน กําหนดให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนันเกิด
ขึน เมือองค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับแจ้งให้ชําระหนี และให้นํามา
เบิกจ่ายจากกงบประมาณรายจ่ายประจําปีทีได้รับแจ้งให้ชําระหนีได้

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลยางฮอม จํานวน 9 ศูนย์ และศูนย์การศึกษาและเรียน
รู้ตําบลยางฮอม                                
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2547 ข้อ (45) การเบิกเงินซึงมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่าย
ประจําและมีการเรียกเก็บเป็นงวดๆ หรือ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามประเภทที
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน กําหนดให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนันเกิด
ขึน เมือองค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับแจ้งให้ชําระหนี และให้นํามา
เบิกจ่ายจากกงบประมาณรายจ่ายประจําปีทีได้รับแจ้งให้ชําระหนีได้
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 35,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ, ค่าโทรศัพท์ทาง
ไกลระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง, ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์, ค่าบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ ทีใช้ในราชการของสํานักงานเทศบาลตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2547 ข้อ (45) การเบิกเงินซึงมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่าย
ประจําและมีการเรียกเก็บเป็นงวดๆ หรือ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามประเภทที
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน กําหนดให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนันเกิด
ขึน เมือองค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับแจ้งให้ชําระหนี และให้นํามา
เบิกจ่ายจากกงบประมาณรายจ่ายประจําปีทีได้รับแจ้งให้ชําระหนีได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2547 ข้อ (45) การเบิกเงินซึงมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่าย
ประจําและมีการเรียกเก็บเป็นงวดๆ หรือ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามประเภทที
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน กําหนดให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนันเกิด
ขึน เมือองค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับแจ้งให้ชําระหนี และให้นํามา
เบิกจ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายประจําปีทีได้รับแจ้งให้ชําระหนีได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ค่าโทรภาพหรือโทร
สาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสือสารอืนๆ และ
ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่าย
ทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2547 ข้อ (45) การเบิกเงินซึงมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่าย
ประจําและมีการเรียกเก็บเป็นงวดๆ หรือ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามประเภทที
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน กําหนดให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนันเกิด
ขึน เมือองค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับแจ้งให้ชําระหนี และให้นํามา
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีทีได้รับแจ้งให้ชําระหนีได้
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งบลงทุน รวม 97,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 97,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีพนักพิงตํา จํานวน 3,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพนักพิงตํา
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.เก้าอีพนักพิงตํา ขนาดไม่น้อยกว่า 55(W)*60(D)*85(H)cm.
2.โครงสร้างทําจากเหล็กหรือไม้วีเนียร์ดัดขึนรูป
3.ทีนังและพนักพิง ทําจาก ฟองนํา P.U. ฉีดขึนรูป
4.สามารถปรับระดับสูง - ตํา ได้ด้วยระบบโช๊คไฮโดรลิค
5.ขาเก้าอีทําจากพลาสติก
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 1,600 บาท รวมเป็นเงิน 3,200 บาท 
-เนืองจากไม่มีรายการกําหนดราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานครุภัณฑ์ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2561 จึงจัดซือ
ตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 57 ลําดับที 2
เครืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครังละ 20 แผ่น จํานวน 18,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครังละ 20 แผ่น
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
คุณสมบัติการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้เป็นไป
ตามสํานักมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนด
1.หมายถึงเครือง Facsimile หรือ โทรภาพ
2.ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาที/แผ่น
3.ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขันตํา
จํานวน 1 เครืองๆ ละ 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท 
-จัดซือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานครุภัณฑ์ 1 สํานักงบ
ประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2561                      
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ                  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้า 59 ลําดับที 9
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ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 27,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จํานวน 5 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 27,500 บาท
-จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้า 59 ลําดับที 8

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 16,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
2.มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ ดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid Atate Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
4.มี DVD - RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
5.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
7.มีแป้นพิมพ์และเมาส์
8.มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิว จํานวน 1 หน่วย
จํานวน 1 เครืองๆ ละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้า 60 ลําดับที 10
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี แบบ Network
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
2.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
4.สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
5.มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
6.มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
7.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งาน
ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
8.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
9.สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
จํานวน 1 เครืองๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้า 61 ลําดับที 11
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
(1)มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
(2)สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จํานวน 1 เครืองๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 2,500 บาท
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้า 61 ลําดับที 12

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิ.ย. 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 
พรรษา

จํานวน 40,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรง
เจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ให้แก่ ทีทําการปกครองอําเภอขุนตาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 16 ลําดับที 1

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเสียไป เพือสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าทีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตังไว้ 10,000
 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2560

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุการ
จราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2560
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง
ชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 119 ลําดับ
ที 2

วันทีพิมพ์ : 30/8/2561  13:56:42 หน้า : 22/89



โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุการ
จราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2560
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง
ชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 119
 ลําดับที 3
โครงการเฝ้าระวังเพือป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพืนทีตําบลยาง
ฮอม

จํานวน 150,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังเพือป้องกันและช่วย
เหลือผู้ประสบภัยในพืนทีตําบลยางฮอม เช่น ค่าจัดชืออุปกรณ์ กระสอบ
ฟางเปล่า เพือป้องกันและยับยังเหตุอุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้า 11 ลําดับที 1
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เช่น ใช้รถยนต์ติดเครืองขยายเสียงประชา
สัมพันธ์ในเขตเทศบาลตําบลยางฮอม จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
เตือน และป้ายงดเผาตามเวลาทีกําหนด ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 8 ลําดับที 1
โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนในพืนทีตําบล
ยางฮอม

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้ประชาชนในพืนทีตําบลยางฮอม เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์ในการสาธิตในภาค
ปฏิบัติ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 8 ลําดับที 2
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โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรจัดตัง) จํานวน 110,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตัง) เช่น ค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียน ผู้เข้าฝึกรอมรมทีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15
 เชียงราย จํานวน 20 คน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้า 51 ลําดับที 2

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 6,260,100 บาท
งบบุคลากร รวม 5,674,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,674,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,789,660 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือน ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล และครู ตังไว้ 3,789,660 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี
(1)จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือน ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล จํานวน 4 ราย ตังไว้ 1,358,340 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 9) ลงวันที 20 พ.ย. 2558
(2)จ่ายเป็นเงินเดือน และเงินค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือน ให้
แก่ ครู จํานวน 8 ราย ตังไว้ 2,431,320 บาท (โดยตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ด่วนทีสุด ที ชร 0023.4/ว 16604
  ลงวันที 12 ก.ค. 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุด
หนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.9/ว
 25 ลงวันที 16 ก.ค. 2558 เรือง การปรับอัตราเงินเดือนสําหรับข้า
ราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถินทีมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 ราย ตังไว้ 24,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรือง กําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 ส.ค. 2558
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับผู้อํานวยการกองการศึกษา (นัก
บริหารงานการศึกษา ระดับต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน ตังไว้ 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการ
ศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) อัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 18,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว
 652 ลงวันที 28 มี.ค.2559 เรือง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) และประกาศ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะครูชํานาญการ สําหรับพนักงานครู
เทศบาล อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 42,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ด่วนทีสุด ที ชร 0023.4/ว 16604
  ลงวันที 12 ก.ค. 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุด
หนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,518,840 บาท
(1)เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน สําหรับพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 ราย ตัง
ไว้ 216,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.5/ว
 36 ลงวันที 26 ส.ค.2558 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง
(2)เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้
ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 9 ราย ตังไว้ 1,302,840 บาท (โดยตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 1,015,200 บาท และตังจ่ายจากเงินรายได้ของ
เทศบาลตําบลยางฮอม จํานวน 287,640 บาท) 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.5/ว
 36 ลงวันที 26 ส.ค.2558 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ด่วนทีสุด ที ชร 0023.4/ว 16604
 ลงวันที 12 ก.ค. 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุด
หนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 240,000 บาท
(1)เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 2 ราย ตังไว้ 24,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรือง กําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 ส.ค. 2558
(2)เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 9 ราย ตังไว้ 216,000
 บาท (โดยตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรือง กําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 ส.ค. 2558

งบดําเนินงาน รวม 565,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 141,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
-เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี ตังไว้ 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลยางฮอม ตามผลการประเมิน
และหลักเกณฑ์ทีกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในกรณีที
ปฏิบัติงานเร่งด่วนทีไม่สามารถทําให้เสร็จในเวลาราชการได้ ให้
แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที 15 พ.ค. 2550 เรืองการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 ลงวันที 8 ก.ค. 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 59,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิก
ได้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที 9 ส.ค. 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 205,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

(1)ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของเทศบาล ตังไว้ 80,000
 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของเทศบาล
เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ผู้บริหาร หรือสมาชิกเทศบาลหรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลไปฝึก
อบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(2)ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ตังไว้ 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง,โทรทัศน์, ประชาสัมพันธ์เคลือนที, โรงมหรสพ,หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ และล้างฟิล์มอัดรูปภาพ ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 ส.ค. 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(3)ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่าง
ใด ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง เช่นค่าจ้างทํา
ของ ค่าจ้างเหมาทํางานด้านต่างๆ ค่าจ้างเหมาทัวไป ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที  มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที 9 ธ.ค. 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,500 บาท
(1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคล ตังไว้ 5,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เช่นค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองใน
การเลียงรับรองรวมรวมทังค่าบริการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นจําเป็นต้องจ่าย
ทีเกียวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคล ทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือ
เยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคล ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 ก.ค. 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรอง หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
(1)ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตัง
ไว้ 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายค่าใช้
สอย)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 ส.ค. 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าวัสดุ รวม 219,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 89,100 บาท

(1)ค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตังไว้ 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ค่าจัดซือสิงของต่างๆ ทีใช้ในกองการ
ศึกษา เทศบาลตําบลยางฮอม เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไขการดาษ
คาร์บอน กระดาษถ่ายเอกสาร ผงหมึกถ่ายเอกสาร แผ่นป้ายจราจรสมุด
ทะเบียน และวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(2)ค่านําดืม ตังไว้ 9,100 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านําดืม สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลยางฮอม
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวหรือจ้างทําสิงของทีมีสภาพสิน
เปลืองโดยสภาพ เช่น ถ้วย ชาม แก้วนํา ช้อน ส้อม ถ้วย
กาแฟ หม้อ กระดาษชําระ ตะกร้า ถุงพลาสติก ชันวางของ ที
นอน หมอน มุ้งค่าจัดซือนําสะอาด ชา-กาแฟ และวัสดุอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ สําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง 9 ศูนย์ ทีอยู่ในความรับผิด
ชอบของเทศบาลตําบลยางฮอมและผู้มาติดต่อราชการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล, หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์เลเซอร์, เมมโมรีชิป, เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีจําเป็นใช้สําหรับงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิ.ย. 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,309,210 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,106,510 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,655,940 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประจําปีงบประมาณ 2562 เช่น ค่าไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์
ประกอบโครงการ ค่าจัดซือนําดืมนําแข็ง แก้วพลาสติก ถุงเก็บขยะ ค่าจัด
ซือของรางวัล ค่าบํารุงสถานที ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 12 ลําดับที 1
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคาราวานเสริมสร้าง
เด็ก ประจําปีงบประมาณ 2562 เช่น ค่าไวนิล เครืองเขียน ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบโครงการฯสําหรับเข้าฐานการเรียนรู้ ค่าซือของ
รางวัล ค่าซือนําดืม นําแข้ง แก้วนําพลาสติก ถุงเก็บขยะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 128
 ลําดับที 2
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปีงบประมาณ 2562 เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดซือของรางวัล ค่า
ใช้จ่ายการแสดงบนเวทีในพิธีเปิดโครงการ ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที และ
อุปกรณ์การแข่งขัน เกม นันทนาการ ค่าซือนําดืมนําแข็ง แก้วนํา ถุงเก็บ
ขยะ ค่าบํารุงสถานที ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 128
 ลําดับที 1
โครงการนิทรรศการวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลยางฮอม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนิทรรศการวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลยางฮอม ประจําปีงบประมาณ 2562 เช่น ค่าไวนิล ค่า
ป้ายแสดงผลงานวิชาการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที ค่าอาหารว่าง
สําหรับแขกผู้มีเกียรติ ค่าของรางวัลการแสดงพิธีเปิดงาน ค่าบํารุงสถาน
ที ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 129
 ลําดับที 5
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
จัดการเรียนการสอน/รายหัว)

จํานวน 358,700 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว) เช่น ค่า
จัดการเรียนการสอน/รายหัว จํานวน 211 คน อัตราคนละ 1,700
 บาท เป็นเงินทังสิน 358,700 บาท
-เป็นไปตาม หนังสือด่วนทีสุด ทีมท 0893.2/ว 1918 ลงวันที 16 มิ.ย
. 2552 เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2551
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 53 ลําดับที 2
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.)

จํานวน 133,340 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) เช่น ค่าหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครืองแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน จํานวน 118 คน อัตราคนละ 1,130 บาท เป็นเงินทังสิน 133,340
 บาท
-เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ทีมท 0893.2/ว 1918 ลงวันที 16 มิ.ย
. 2552 เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2551 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียน ครังที 4 หน้าที 13 ลําดับที 2
โครงการอบรมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลยางฮอม

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมจัดทําหลักสูตรสถาน
ศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําปีงบ
ประมาณ 2562 เช่น ค่าไวนิล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดทํา
อาหารกลางวัน อาหารว่างให้ผู้เข้ารับการอบรม ค่าเอกสารประกอบ
การอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครืองเขียนประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 13 ลําดับที 4
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 9 แห่ง

จํานวน 1,033,900 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 9 แห่ง เช่น ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 211 คน อัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงินทังสิน 1,033,900 บาท
-เป็นไปตาม หนังสือด่วนทีสุด ทีมท 0893.2/ว 1918 ลงวันที 16 มิ.ย
. 2552 เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2551
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 130
 ลําดับที 13
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โครงการอุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอุ้ยสอนหลานสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 2562 เช่น ค่าไวนิล ค่าป้ายแสดง
ประวัติความเป็นมาของฐานการเรียน ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดซือนําดืม นําแข็ง แก้วนําพลาสติก ถุงเก็บขยะ ค่าอาหารว่าง
สําหรับแขกผู้มีเกียรติ ค่าบํารุงสถานที ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 132
 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 1,450,570 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,450,570 บาท

(1)ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดืมเพือ
การพัฒนาการทางร่างกาย จํานวน 9 ศูนย์ ตังไว้ 404,320 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดืมเพือการพัฒนาการทางร่างกาย จํานวน 9 ศูนย์
-เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุดที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิ.ย
. 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 130
 ลําดับที 14
(2)ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที 6 ตัง
ไว้ 1,046,250 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษา
ปีที 6 ดืมเพือพัฒนาการทางร่างกาย จํานวน 6 โรงเรียน
-เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิ.ย
. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 131
 ลําดับที 15

งบลงทุน รวม 18,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้บานเลือนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจก ขนาด 4 ฟุต
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.ตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจกพร้อมกุญแจ ขนาดไม่น้อย
กว่า 118(W) *40(D)*87(H) ซม.
2.แผ่นชันภายใน 2 ชัน สามารถปรับระดับ สูง-ตําได้
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 4,800 บาท รวมเป็นเงิน 4,800 บาท
-ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสัก
-เนืองจากไม่มีรายการกําหนดราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานครุภัณฑ์ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2561 จึงจัดซือ
ตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 63 ลําดับที 17
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โต๊ะกิจกรรมอนุบาลโฟเมก้า พร้อมเก้าอี จํานวน 7,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะกิจกรรมอนุบาลโฟเมก้า พร้อม
เก้าอี 6 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.โต๊ะกิจกรรมอนุบาล ขนาด 60x120x55 ซม.
2.แผ่นหน้าโต๊ะบุด้วยโฟเมก้าสีขาว ปิดขอบด้วย PVC สีดํา
3.โครงขาเหล็กพ่นสี
4.เก้าอีกิจกรรมอนุบาล ขนาด 25X28x54 ซม.
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 7,000 บาท
-ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาพิภักดิ
-เนืองจากไม่มีรายการกําหนดราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานครุภัณฑ์ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2561 จึงจัดซือ
ตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 63 ลําดับที 19
พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิว จํานวน 2,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 16 นิว
2.สามารถปรับส่าย และหยุดส่ายได้ด้วยเชือกดึง 2 เส้น
3.สามารถปรับระดับความแรงลมได้ 3 ระดับได้ด้วยเชือกดึง
4.ได้ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5, แรงดันไฟฟ้า 220 V.50 Hz
5.ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน มอก. 
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 1,300 บาท รวมเป็นเงิน 2,600 บาท
-ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสัก
-เนืองจากไม่มีรายการกําหนดราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานครุภัณฑ์ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2561 จึงจัดซือ
ตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 62 ลําดับที 15
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
-เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จํานวน 1 เครืองๆ ละ 4,300 บาท รวมเป็นเงิน 4,300 บาท
-ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาพิภักดิ
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 63 ลําดับที 18

งบเงินอุดหนุน รวม 2,184,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,184,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที 6 
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตําบลยางฮอม

จํานวน 2,184,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนในพืนที
ตําบลยางฮอม ในการดําเนินโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
อนุบาล-ประถมศึกษาปี 6 (จํานวน 200 วัน) จํานวน 6 แห่ง ดังนี
-โรงเรียนบ้านห้วยสัก
-โรงเรียนอนุบาลยางฮอม
-โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ
-โรงเรียนบ้านชมภู   
-โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
-โรงเรียนบ้านทุ่งนําแพร่ป่าบง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิ.ย
. 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุด
หนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 31 ลําดับที 1
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการท้องถินรักการอ่าน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท้องถินรักการอ่าน เช่น ค่า
จัดซือหนังสือ ป้ายทีอ่านหนังสือ จัดซือชันหนังสือ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ด่วนทีสุด ที ชร 0023.3/14296 ลง
วันที 14 มิ.ย. 61 เร่งรัดการดําเนินงาน “ทีอ่านหนังสือท้องถิน รักการ
อ่าน” ตามแผนแม่บทส่งเสริวัฒนธรรมการอ่าน เพือสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ของคนไทย พ.ศ. 2560-2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 13 ลําดับที 3
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสันสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพระยะสันสําหรับเด็ก
และเยาวชน ประชาชนทัวไป ประจําปีงบประมาณ 2562 เช่น ค่าไว
นิล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวัน อาหารว่างให้ผู้
เข้ารับการอบรม ค่าเอกสารประกอบการอบรมเครืองเขียน ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 130
 ลําดับที 11

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,658,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,383,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,383,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,269,120 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือน ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล จํานวน 4 ราย ตังไว้ 1,269,120 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 9) ลงวันที 20 พ.ย. 2558
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิม สําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ อัตราเดือนละ 1,000
 บาท จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 12,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรือง กําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 ส.ค. 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 102,000 บาท
(1)เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ระดับต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตัง
ไว้ 42,000 บาท
(2)เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ระดับต้น) อัตราเดือนละ1,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตัง
ไว้ 18,000 บาท
(3)เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับพยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญ
การ อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 42,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว
 652 ลงวันที 28 มี.ค. 2559 เรือง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) และประกาศ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)

งบดําเนินงาน รวม 785,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 117,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

(1)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลยาง
ฮอม ตังไว้ 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
ตําบลยางฮอม ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) (ค่าตอบแทนล่วงเวลา+ตังงบ
ประมาณตามจํานวนประชากรสุนัข/แมว ทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ที
ได้จากการสํารวจตัวละ 6 บาท/ปี ๆ ละ 2 ครัง ๆ ละ 3 บาท/ตัว)
(2)เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี ตังไว้ 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลยางฮอม ตามผลการประเมิน
และหลักเกณฑ์ทีกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในกรณีที
ปฏิบัติงานเร่งด่วนทีไม่สามารถทําให้เสร็จในเวลาราชการได้ ให้
แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที 15 พ.ค. 2550 เรืองการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 ลงวันที 8 ก.ค. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิ
เบิกได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที 9 ส.ค. 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 548,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 388,000 บาท

(1)ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของเทศบาล ตังไว้ 60,000
 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของ
เทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการส่งพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร หรือสมาชิกเทศบาลหรือผู้ช่วยปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลไปฝึกอบรม ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(2)ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ตังไว้ 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง, โทรทัศน์, ประชาสัมพันธ์เคลือนที, โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ
 และอัดรูปภาพ ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 ส.ค. 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(3)ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 288,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่าง
ใด ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างแต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างทํา
ของ ค่าจ้างเหมาทํางานด้านต่างๆ ค่าจ้างเหมาทัวไป ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที  มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที 9 ธ.ค. 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
(1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตังไว้ 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองใน
การเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับ
การรับรองในการต้อนรับบุคคล ทีไป นิเทศงาน ตรวจงาน เยียมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคล ฯลฯ
(2)ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของ อปท.) ตัง
ไว้ 5,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 ก.ค. 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรอง หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
โครงการจัดอบรมเข้าค่ายเยาวชนรักป่าและสิงแวดล้อม จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดอบรมเข้าค่ายเยาวชน
รักษาป่าและสิงแวดล้อม เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท
 0891.4/164 ลงวันที 26 ม.ค. 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 133 ลําดับ
ที 3
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดแหล่งนํา/ลําห้วย จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด
แหล่งนํา/ลําห้วย เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0891.1
/ว407 ลงวันที 26 ก.พ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 133 ลําดับ
ที 2

วันทีพิมพ์ : 30/8/2561  13:56:43 หน้า : 38/89



โครงการส่งเสริมการจัดการสิงแวดล้อมในชุมชนตําบลยางฮอม จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดการสิงแวด
ล้อมในชุมชนตําบลยางฮอม เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท
 0891.4/164 ลงวันที 26 ม.ค. 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 133 ลําดับ
ที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
(1)ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตัง
ไว้ 33,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายค่าใช้
สอย)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 ส.ค. 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(2)ค่าซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ 
2.1)ซ่อมปกติ ตังไว้ 11,100 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ การซ่อมปกติ ทีวัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 
60,000–120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน 
2.2)ซ่อมกลาง ตังไว้ 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ การซ่อมกลาง ทีมีอายุ
การใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้ว
แต่ระยะใดถึงก่อน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
  ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือ ชร 0023.4/17848 ลงวันที 15 ก.ค. 2559
 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 ส.ค. 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ค่าจัดซือสิงของต่างๆ ทีใช้ในกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม เทศบาลตําบลยาง
ฮอม เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข การดาษคาร์บอน กระดาษถ่าย
เอกสาร ผงหมึกถ่ายเอกสาร และวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์, พู่กัน, สี, แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และวัสดุอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ แผ่นหรือ จานบันทึก
ข้อมูล,หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์, ตลับผง-หมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์เลเซอร์, เมมโมรีชิป, เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีจําเป็นใช้สําหรับงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 70,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้บานเลือนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดชือตู้บานเลือนกระจก ขนาด 4 ฟุต
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.ตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจกพร้อมกุญแจ ขนาดไม่น้อย
กว่า 118(W)*40(D)*87(H) ซม.
2.แผ่นชันภายใน 2 ชัน สามารถปรับระดับ สูง-ตําได้
จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 4,800 บาท รวมเป็นเงิน 4,800 บาท
-เนืองจากไม่มีรายการกําหนดราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานครุภัณฑ์ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2561 จึงจัดซือ
ตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 61 ลําดับที 5
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พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิว จํานวน 1,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดชือพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 16 นิว
2.สามารถปรับส่าย และหยุดส่ายได้ด้วยเชือกดึง 2 เส้น
3.สามารถปรับระดันความแรงลมได้ 3 ระดับได้ด้วยเชือกดึง
4.ได้ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ,แรงดันไฟฟ้า 220 V.50 Hz
5.ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน มอก.
จํานวน 1 ตัวๆ ละ 1,300 บาท รวมเป็นเงิน 1,300 บาท
-เนืองจากไม่มีรายการกําหนดราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานครุภัณฑ์ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2561 จึงจัดซือ
ตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 64 ลําดับที 23
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

จํานวน 22,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า  6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วย DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
จํานวน 1 เครืองๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 39 ลําดับที 6

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดชือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
(1)มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
(2)สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จํานวน 1 เครืองๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 2,500 บาท
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 40 ลําดับที 7
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ รถกู้ชีพ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิ.ย. 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 10

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 10 ให้แก่ คณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 10 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 22 ลําดับที 28
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 18

จํานวน 6,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 18 ให้แก่ คณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 18 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 28 ลําดับที 52
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 21

จํานวน 6,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 21 ให้แก่ คณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 21 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 30 ลําดับที 61
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 7

จํานวน 6,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 7 ให้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 7 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 21 ลําดับที 19
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 8

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 8 ให้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 8 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 21 ลําดับที 22
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 10

จํานวน 6,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 10 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่
บ้าน หมู่ที 10 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 23 ลําดับที 30
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 12

จํานวน 6,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 12 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่
บ้าน หมู่ที 12 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 24 ลําดับที 34
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 17

จํานวน 6,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 17 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่
บ้าน หมู่ที 17 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 27 ลําดับที 50
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 8

จํานวน 6,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 8 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่
บ้าน หมู่ที 8 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 22 ลําดับที 24
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 1

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 1 ให้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 1 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 17 ลําดับที 1
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 10

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 10 ให้แก่ คณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 10 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 23 ลําดับที  29
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 11

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 11 ให้แก่ คณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 11 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 23 ลําดับที 31
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 14

จํานวน 7,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 14 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่
บ้าน หมู่ที 14 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 25 ลําดับที 40
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 19

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 19 ให้แก่ คณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 19 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 28 ลําดับที 55
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 20

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 20 ให้แก่ คณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 20 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 29 ลําดับที 60
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 3

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 3 ให้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 3 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072  ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 18 ลําดับที 7
อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 4

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 4 ให้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 4 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 19 ลําดับที 10
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อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 6

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 6 ให้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 6 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 20 ลําดับที 16
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที 1

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที 1 ให้แก่ คณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 17 ลําดับที 3
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที 12

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที 12 ให้แก่ คณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 12 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 24 ลําดับที 35
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อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที 6

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที 6 ให้แก่ คณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 6 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 20 ลําดับที 18
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที 9

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที 9 ให้แก่ คณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 9 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 22 ลําดับที 26
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 13

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 13 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 13 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 24 ลําดับที 38
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อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 16

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 16 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 16 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 26 ลําดับที 47
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 17

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 17 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 17 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 27 ลําดับที 51
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 18

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 18 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 18 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 28 ลําดับที 53
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อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 2

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 2 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 18 ลําดับที 5
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 20

จํานวน 6,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 20 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 20 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 29 ลําดับที 58
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 21

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 21 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 21 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 30 ลําดับที 62
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อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 5

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 5 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 5 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 20 ลําดับที  14
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 7

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 7 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 7 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 21 ลําดับที 20
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 8

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 8 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 21 ลําดับที 23
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อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 9

จํานวน 6,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 9 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 9 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 22 ลําดับที 27
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 1

จํานวน 6,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 1 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 17 ลําดับที 2
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 11

จํานวน 6,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 11
 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 11 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 23 ลําดับที 32
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อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 14

จํานวน 6,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 14
 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 14 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 25 ลําดับที 41
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 15

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 15
 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 15 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 25 ลําดับที 43
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 19

จํานวน 6,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 19
 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 19 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 28 ลําดับที 56
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อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 3

จํานวน 6,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 3 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 3 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 18 ลําดับที 8
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 4

จํานวน 6,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 4 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรมฯ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 19 ลําดับที 11
อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 11

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 11 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 11 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 23 ลําดับที 33
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อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 12

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 12 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 12 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 24 ลําดับที 36
อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 14

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 14 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 14 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 25 ลําดับที 42
อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 15

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 15 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 15 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 26 ลําดับที 45
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อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 17

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 17 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 17 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรมฯ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 27 ลําดับที 49
อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 19

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 19 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 19 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 29 ลําดับที 57
อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 3

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 3 ให้แก่ คณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 3 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรมฯ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 19 ลําดับที 9
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อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 4

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที 4 ให้แก่ คณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4 ช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 19 ลําดับที 12
อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 13

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่
ที 13 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 13 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 25 ลําดับที 39
อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 15

จํานวน 6,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่
ที 15 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 15 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 26 ลําดับที 44
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อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 16

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่
ที 16 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 16 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 27 ลําดับที 48
อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 18

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่
ที 18 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 18 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 28 ลําดับที 54
อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 2

จํานวน 7,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 2
 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 18 ลําดับที 6
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อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 20

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่
ที 20 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 20 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 29 ลําดับที 59
อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 21

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่
ที 21 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 21 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 30 ลําดับที 63
อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 5

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 5
 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 5 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 20 ลําดับที 15
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อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 6

จํานวน 6,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 6
 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 6 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 20 ลําดับที 17
อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 7

จํานวน 7,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที 7
 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 7 เช่น ค่าทําป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 21 ลําดับที  21
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที 13 จํานวน 6,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที 13 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 13 เช่น ค่าทํา
ป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์
การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 24 ลําดับที 37
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อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที 16 จํานวน 6,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที 16 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 16 เช่น ค่าทํา
ป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์
การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 26 ลําดับที 46
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที 2 จํานวน 6,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที 2 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2 เช่น ค่าทําป้าย ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์
การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 17 ลําดับที 4
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที 5 จํานวน 6,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที 5 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 5 เช่น ค่าทําป้าย ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์
การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 19 ลําดับที 13
อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที 9 จํานวน 7,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที 9 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 9 เช่น ค่าทําป้าย ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอุปกรณ์
การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 ก.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 22 ลําดับที 25
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งานโรงพยาบาล รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เยาวชน
ในตําบลยางฮอม

จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในตําบลยางฮอม เช่น ค่า
อาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 123
 ลําดับที 11
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ใน ศพด.ตําบลยาง
ฮอม

จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคมือ เท้าปากในศพด.ตําบลยางฮอม เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 123
 ลําดับที 12

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายาเคมี
สําหรับพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท นํายาเคมีต่างๆ เพือใช้ในการป้องกัน
หรือกําจัดโรคระบาดต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์ทีใช้กับรถกู้ชีพกู้ภัยของ
เทศบาลตําบลยางฮอม ฯลฯ (จัดชือทรายอะเบท*วัคชีนพิษสุนัขบ้าฯลฯ)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ          
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 285,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0120
 ลงวันที 12 ม.ค. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุดที มท
 0810.5/1745 ลงวันที 31 ส.ค. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1042 ลงวันที 10 เม.ย. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 121
 ลําดับที 2
โครงการควบคุมรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมรณรงค์และป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0120
 ลงวันที 12 ม.ค. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุดที มท
 0810.5/1745 ลงวันที 31 ส.ค. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1042 ลงวันที 10 เม.ย. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 121
 ลําดับที 2
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 121
 ลําดับที 4
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โครงการเทศบาลตําบลยางฮอมยิมบริการประชาชนเคลือนที จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลตําบลยาง ฮอมยิม
บริการประชาชนเคลือนทีเช่น ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นฯ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 140
  ลําดับที 1
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตําบลยาง
ฮอม

จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตําบลยางฮอม เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 123
 ลําดับที 13
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที เช่น ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลงฉบับที 4 หน้าที 12 ลําดับที 1
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุและครอบครัวผู้สูง
อายุ(The project of Long Term Care Service Development for 
the Frail Elderly and their Families)

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลระยะ
ยาวสําหรับผู้สูงอายุและครอบครัวผู้สูง
อายุ (
The Project of Long Term Care Service Development for the
 Frail Elderly and their Families) เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 123
 ลําดับที 14
โครงการมหกรรมอาหาร (ยางฮอมม่วนใจ๋ ใส่ใจสุขภาพ) จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการมหกรรมอาหาร (ยางฮอม
ม่วนใจ๋ ใส่ใจสุขภาพ) เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 122
 ลําดับที 6

วันทีพิมพ์ : 30/8/2561  13:56:43 หน้า : 66/89



โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดเชือในระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด 
2009, ไข้หวัดนก

จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์และป้องกันโรคติด
เชือในระบบทางเดินหายใจ เช่นไข้หวัด 2009,ไข้หวัดนก เช่น ค่าอาหาร
ว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 16 ลําดับที 1
โครงการอบรมการสร้างสุขภาพรวมพลคนสามวัย จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการสร้างสุขภาพรวม
พลคนสามวัยเช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 122
 ลําดับที 7
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมผู้ประกอบการร้าน
ค้า เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 121
 ลําดับที 5
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุใน
ชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืน
ทีในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 122
 ลําดับที 10
โครงการอบรมให้ความรู้การขออนุญาตตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้การขอ
อนุญาต ตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 122
 ลําดับที 9
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 462,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 462,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 462,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 432,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่าง
ใด ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และสิงก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างทํา
ของ ค่าจ้างเหมาทํางานด้านต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาทัวไป ค่าจ้างเหมากู้
ชีพ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที  มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที 9 ธ.ค. 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท 0891.3/ว 2826 ลงวัน
ที 17 ก.ย. 2553

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจําตําบลยางฮอม จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจําตําบล
ยางฮอม เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว 2826 ลงวัน
ที 17 ก.ย. 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ลําดับที 1
 หน้าที 121

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,522,620 บาท
งบบุคลากร รวม 2,185,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,185,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,483,620 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือน ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล จํานวน 5 ราย ตังไว้ 1,483,620 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 9) ลงวันที 20 พ.ย. 2558
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 ราย ตังไว้ 24,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรือง กําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 ส.ค. 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
(1)เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับผู้อํานวยการกองช่าง
เทศบาล (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) อัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 42,000 บาท
(2)เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อ
สร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) อัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 18,000 บาท
(3)เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับหัวหน้าฝ่ายการโยธา (นัก
บริหารงานช่าง ระดับต้น) อัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12
 เดือน ตังไว้ 18,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว
 652 ลงวันที 28 มี.ค. 2559 เรือง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) และประกาศ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป จํานวน 5 ราย ตังไว้ 540,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.5/ว
 36 ลงวันที 26 ส.ค. 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 5 ราย ตังไว้ 60,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรือง กําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 ส.ค. 2558
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งบดําเนินงาน รวม 734,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 153,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท

(1)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลยาง
ฮอมในการตรวจงานจ้าง และควบคุมงานจ้าง ตังไว้ 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
ตําบลยางฮอมในการตรวจงานจ้าง และควบคุมงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที 19 ก.ย. 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
(2)เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี ตังไว้ 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลยางฮอม ตามผลการประเมิน
และหลักเกณฑ์ทีกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในกรณีที
ปฏิบัติงานเร่งด่วนทีไม่สามารถทําให้เสร็จในเวลาราชการได้ ให้
แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง      
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที 15 พ.ค. 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 63,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 ลงวันที 8 ก.ค. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิ
เบิกได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที 9 ส.ค. 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 380,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 276,000 บาท

(1)ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของเทศบาล ตังไว้ 50,000
 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของ
เทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างผู้บริหาร หรือสมาชิกเทศบาลหรือผู้ช่วยปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลไปฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(2)ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ตังไว้ 10,000 บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง,โทรทัศน์,ประชาสัมพันธ์เคลือนที, โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ
 และอัดรูปภาพ ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร ฯลฯ     
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 ส.ค. 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(3)การบํารุงรักษาดูแลต้นไม้และจัดหาพันธุ์ไม้ทดแทนเพือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในพืนทีตําบลยางฮอม ตังไว้ 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาดูแลต้นไม้และจัดหาพันธุ์ไม้ทด
แทนและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพืนทีตําบลยางฮอม   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 ลําดับที 26 หน้าที 1
(4)การออกรังวัดทีดินพืนทีสาธารณประโยชน์ (ทีดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน) ตังไว้ 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกรังวัดทีดินพืนทีสาธารณประโยชน์(ทีดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน) ในพืนที
ตําบลยางฮอม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ลําดับที 223
 หน้าที 111
(5)ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 156,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่าง
ใด ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างแต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างทํา
ของ ค่าจ้างเหมาทํางานด้านต่าง ๆค่าจ้างเหมาทัวไป ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที  มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที 9 ธ.ค. 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 34,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบียเลียง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ
ในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
(1)ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตัง
ไว้ 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายค่าใช้
สอย)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 ส.ค. 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(2)ค่าซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ
2.1)ซ่อมปกติ ตังไว้ 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ การซ่อมปกติ ทีวัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4 - 6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000 – 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
2.2)ซ่อมกลาง ตังไว้ 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ การซ่อมกลาง ทีมีอายุ
การใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้ว
แต่ระยะใดถึงก่อน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิ.ย. 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 ส.ค. 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ค่าจัดซือสิงของต่าง ๆ ทีใช้ในกอง
ช่าง เทศบาลตําบลยางฮอม เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไขการดาษ
คาร์บอน กระดาษถ่ายเอกสาร ผงหมึกถ่ายเอกสาร แผ่นป้ายจราจร สมุด
ทะเบียน เก้าอีพลาสติก และวัสดุอืน ๆ ทีเกียวข้อง          
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้าสาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้าแบตเตอรี สายอากาศ ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ฯลฯ                                              
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
(1)วัสดุก่อสร้าง ตังไว้ 20,000 บาท  
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบือง ท่อนํา ปูน
ซีเมนต์ เหล็ก ไม้ นํามันทาสีไม้ ตะปู หินคลุก ดินลูกรัง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(2)โครงการสร้างฝายชะลอนําตําบลยางฮอม ตังไว้ 10,000 บาท 
-เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุในการดําเนินงานโครงการสร้างฝายชะลอนําตําบล
ยางฮอม เพือเก็บรักษานําและสร้างความชุ่มชืนให้ผืนป่าตามแนวทางพระ
ราชดําริ หรือจัดหาวัสดุก่อสร้าง เพือสนับสนุนหมู่บ้านในการดําเนินการ
ตามโครงการ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ลําดับที 235
 หน้า 113  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล, หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์เลเซอร์, เมมโมรีชิป, เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีจําเป็นใช้สําหรับงาน ฯลฯ                    
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 602,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 407,900 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ
เครืองตรวจจับโลหะใต้ดิน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตรวจจับโลหะใต้ดิน
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.ความลึกในการค้นหาวัตถุโลหะใต้ดินได้ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร  
2.สามารถใช้หูฟังในการเตือนเมือพบวัตถุโลหะ         
3.มีหน้าทีจอแสดงผล    
4.สามารถใช้พลังงานไฟฟ้า
จํานวน 1 เครืองๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
-จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 42 ลําดับที 9
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

จํานวน 60,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2
 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
(1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
(2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
(3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วย DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
จํานวน 2 เครืองๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 60 ลําดับที 4
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 
(27 หน้า/นาที)

จํานวน 7,900 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1 (27 หน้า/นาที)
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
จํานวน 1 เครืองๆ ละ 7,900 บาท รวมเป็นเงิน 7,900 บาท
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 58 ลําดับที 3

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง รถ JCB สถานีสูบ
นํา เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิ.ย. 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิ.ย. 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 195,000 บาท
ค่าชดเชยผลอาสิน
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จํานวน 45,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ที ชร 0023.5/ว 17922 ลงวันที 26
 ก.ค. 2561 เรือง การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้างสัญญาจ้างแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 150,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ที ชร 0023.5/ว1318 ลงวันที 4 มิ.ย
. 2561 เรือง แจ้งซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อ
สร้าง" ตามมาตรา 4 ของ พรบ. การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
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งานไฟฟ้าถนน รวม 3,850,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,850,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,850,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ก่อสร้างอาคารบ้านพักสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งศรีเกิด จํานวน 300,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า
บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที 3 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 6 เมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 8 ลําดับ
ที 20
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที 4 จํานวน 150,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจําหมู่
บ้าน หมู่ที 4 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3 เมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 6 ลําดับที 6 
สร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 16 จํานวน 150,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจําหมู่
บ้าน หมู่ที 16 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3 เมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 7 ลําดับที 14 

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ร่องล้อ หมู่ 13 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน 2 ร่องล้อ หมู่ที 13 จุดที 1
 กว้าง 0.80 เมตร จุดที 2 กว้าง 0.80 เมตร ความยาวทังสองร่องล้อ 104
 เมตร หนา 0.15 เมตร ระหว่างลานชมวิว – สวน นายสมเกียรติ แซ่เฮ่อ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 47 ลําดับที 8
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงสีชุมชน  หมู่ 11 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงสีชุมชน ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 71 เมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 98 ลําดับ
ที 125
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ หมู่ที 6 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อขยะ หมู่ที 6
 กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 71 เมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 18 ลําดับที 10
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 19 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 19  
-จุดที 1 กว้าง 4 เมตร หน่า 0.15 เมตร ยาว 24 เมตร
-จุดที 2 กว้าง 3 เมตร หน่า 0.15 เมตร ยาว 30 เมตร
-จุดที 3 กว้าง 4 เมตร หน่า 0.15 เมตร ยาว 24.5 เมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 8 ลําดับที 18
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 3
  กว้าง 4 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 5 ลําดับที 2  
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ก่อสร้างถังเก็บนํา หมู่ 14 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถังเก็บนํา หมู่ที 14 ขนาดถังเก็บ
นํา กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2 เมตร    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 48 ลําดับที 9
ก่อสร้างท่อเหลียม หมู่ 20 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างท่อเหลียม (นานายทอน ช่าง
เก็บ) ขนาดกว้าง 1.8 เมตร สูง 1.8 เมตร ยาว 5 เมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 11 ลําดับที 40
ก่อสร้างท่อเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็กร่องหนองโค้ง หมู่ 4 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างท่อเหลียมร่องหนองโค้ง หมู่ที 4
 กว้าง  1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 5 เมตร   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 83 ลําดับ
ที 34
ก่อสร้างพนังป้องกันตลิงพัง หมู่ 21 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิงพัง หมู่ที 21
 ขนาดสูง 2 เมตร ยาว 15 เมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 50 ลําดับที 12
ก่อสร้างพนังป้องกันตลิงพัง หมู่ที 7 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างพนังกันนําหอประชุมประจําหมู่ที
บ้านหมู่ที 7 สูง 2 เมตร ยาว 16.5 เมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4  หน้าที 46 ลําดับที 4
ก่อสร้างรางระบายนํา หมู่ 17 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างรางระบายนํา หมู่ที 17 ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 84 เมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 7 ลําดับที 15 
ก่อสร้างรางระบายนํา หมู่ 18 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างรางระบายนํา รูปตัว V ไม่มีฝา
ปิด (เส้นวัดบ้านชมภู) หมู่ที 18 ขนาดปากกว้าง 1.10 เมตร ลึก 0.60
 เมตร ยาว 280 เมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 11 ลําดับที 5 
ก่อสร้างรางระบายนํา หมู่ 8 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายนํา หมู่ที 8 รางระบาย
นํา กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 84 เมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 6 ลําดับที 7
ก่อสร้างรางระบายนํา หมู่ที 1 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายนํา ร่องกาว หมู่ที 1 รูป
ตัวยู แบบมีฝาปิด กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 84 เมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 44 ลําดับที 1
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ขยายไหล่ทางภายในหมู่บ้าน สาย 1  หมู่ 9 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขยายไหล่ทางภายในหมู่บ้าน สาย 1 หมู่
ที 9 กว้าง 1 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 194 เมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 21 ลําดับที 17
เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ หมู่ 15 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเทลานอเนกประสงค์ (หน้าทีบ้านพ่อหลวง
ชัยยนต์) หมู่ที 15 ขนาดพืนที 430 ตร.ม. หนา 0.10 เมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 48 ลําดับที 10
วางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดลอก หมู่ที 4 จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อหลอดพร้อมขุดลอก หมู่ที 4 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จํานวน 14 ท่อ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 5 ลําดับที 3
สร้างพนังป้องกันตลิงพัง หมู่ 2 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างพนังป้องกันตลิงพัง ขนาด สูง 2
 เมตร ยาว 15 เมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 79 ลําดับ
ที 14

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ซ่อมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
ยางฮอม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 6 ลําดับที 5
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที 5  
-จุดที 1 กว้าง 4 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 69 เมตร
-จุดที 2 กว้าง 1 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 45 ลําดับที 3
ปรับปรุงระบบส่งนําหมู่บ้าน หมู่ 12 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบส่งนําหมู่บ้าน หมู่ที 12
 ขนาดท่อนําPVC ขนาด 2 นิว ยาว 220 ม. ท่อ PVC 3 นิว ยาว 528 ม.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 47 ลําดับที 7
ปรับปรุงและซ่อมแซมภูมิทัศน์สํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมภูมิทัศน์สํานักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 112
 ลําดับที 229
ปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ 10 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที 10
 กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 46 ลําดับที 6
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนปลอด
ขยะ Zero waste เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที 18 ต.ค. 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที 16 ม.ค. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที 7 มี.ค. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 134
 ลําดับที 2
โครงการบริหารจัดการขยะแบบพึงพาตนเองในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะแบบพึง
พาตนเองในชุมชนเช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที 18 ต.ค. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 0263 ลงวันที 16 ม.ค. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที 7 มี.ค. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 134
 ลําดับที 1
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โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชนตําบลยางฮอม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการบริหารจัดการขยะ
อันตรายในชุมชนตําบลยางฮอม เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม ค่าจ้างเอกชนจัดเก็บ
ขยะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที 18 ต.ค. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 0263 ลงวันที 16 ม.ค. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที 7 มี.ค. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 14 ลําดับที 1
โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประกวดชุมชน ปลอด
ขยะ เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที 18 ต.ค. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 0263 ลงวันที 16 ม.ค. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที 7 มี.ค. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 134
 ลําดับที 4
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งานบําบัดนําเสีย รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการจัดการนําเสียของสถานประกอบการในชุมชนตําบลยาง
ฮอม

จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดการนําเสีย
ของสถานประกอบการในชุมชนตําบลยางฮอม เช่น ค่าอาหาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 0263 ลงวันที 16 ม.ค. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที 7 มี.ค. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท1ี34
 ลําดับที 3

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอา
ชนะยาเสพติดเทศบาลตําบลยางฮอม)

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตําบล
ยางฮอม) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายไวนิล
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธ.ค. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 125
 ลําดับที 7
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โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าป้าย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ข้อ 6
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 125
 ลําดับที 5
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพือการเรียนรู้ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เพือการเรียนรู้ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ข้อ 6
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 124
 ลําดับที 2
โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่า
ป้าย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ข้อ 6
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 115
 ลําดับที 2
โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธ.ค. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 9 ลําดับที 2
โครงการส่งเสริมอาชีพในพืนทีตําบลยางฮอม จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพืนที
ตําบลยางฮอม เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ข้อ 6
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 117
 ลําดับที 7
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีและสถาบันครอบครัว จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สตรีและสถาบันครอบครัว เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่า
ป้าย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ข้อ 6
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 125
 ลําดับที 6
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ครอบครัว เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ข้อ 6
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 124
 ลําดับที 4
โครงการอบรมส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
และประชาชนตําบลยางฮอม

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมส่งเสริมการจัดทําแผน
ชุมชนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนตําบลยางฮอม เช่น ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ป้ายไวนิล ค่าทําเอกสารและ
สิงพิมพ์ และวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 142 ลําดับ
ที 1

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะผู้นําองค์กรสตรีอําเภอขุนตาล จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะผู้นําองค์กรสตรีอําเภอขุน
ตาล และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้า 32 ลําดับที 1
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ประจําปีงบประมาณ 2562 เช่น ค่าซือเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล ของ
รางวัล จัดทําป้าย จัดซือวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา และตกแต่งสถาน
ที ค่าบํารุงสถานทีการแข่งขันกีฬา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 132
 ลําดับที 1
โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ยางฮอมคัพ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้าน
ยาเสพติด ยางฮอมคัพ เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าป้ายไวนิลประชา
สัมพันธ์ ค่ากรรมการ ค่าเงินรางวัลค่าบํารุงสถานที ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0816.5/ว 2726  ลงวันที 4 ธ.ค. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิ.ย. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 126
 ลําดับที 3

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 201,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

(1)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ตังไว้ 20,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ซึงเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ เช่น วันปิยะมหาราช,วันเฉลิมพระชนมพรรษา,วันแม่แห่ง
ชาติ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จํานวน 40,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการจัดงานน้อมสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น ค่า
ไวนิลแสดงนิทรรศการ ค่าไวนิลป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างเครืองดืม
สําหรับแขกผู้มีเกียติ ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดนิทรรศการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 25 ลําดับที 1
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โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระ
มหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น ค่าเครืองเขียน ค่าวัสดุอุปกรณ์
ประกอบโครงการฯ ค่าไวนิลแสดงนิทรรศการ ค่าไวนิลป้ายโครงการ ค่า
อาหารพร้อมเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 8 ลําดับที 3

งบเงินอุดหนุน รวม 111,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 111,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนกิจกรรมร่วมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช จํานวน 45,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ให้แก่ ทีทํา
การปกครองอําเภอขุนตาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 42 ลําดับที 6
อุดหนุนโครงการงานเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ณ พระตําหนักดอยตุง จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ณ พระ
ตําหนักดอยตุง ให้แก่ ทีทําการปกครองอําเภอขุนตาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 41 ลําดับที 2
อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระ
บรมราชินีนาถใน ร.9

จํานวน 3,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถใน ร.9 ให้แก่ ทีทําการปกครอง
อําเภอขุนตาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 42 ลําดับที 8
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีท้องถิน ประจําปี 2562
 ให้แก่ ทีทําการปกครองอําเภอขุนตาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 42 ลําดับที 9
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อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
และงานรดนําดําหัวผู้ว่าราชการจังหวัด

จํานวน 3,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสักการะอนุเสาวรีย์พ่อ
ขุนเม็งรายมหาราชและงานรดนําดําหัวผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่ ทําการ
ปกครองอําเภอขุนตาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 42 ลําดับที 7
อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที 13 ต.ค.

จํานวน 3,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายเป็นพระราช
กุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที 13 ต.ค. ให้
แก่ ทีทําการปกครองอําเภอขุนตาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 41 ลําดับที 1
อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช ให้แก่ ทีทําการ
ปกครองอําเภอขุนตาล เพือรําลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัวฯ (ร.5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 41 ลําดับที 3
อุดหนุนโครงการร่วมงานทานหาแม่ฟ้าหลวง จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการร่วมงานทานหาแม่ฟ้าหลวง ให้แก่ ทีทํา
การปกครองอําเภอขุนตาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 41 ลําดับที 4
อุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถินของจังหวัด
เชียงราย ในคราวทีจะมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครังที 46 "เจียงฮายเกมส์"

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถินของจังหวัดเชียงราย ในคราวทีจะมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง
ที 46 "เจียงฮายเกมส์"ให้แก่ ทีทําการปกครองอําเภอขุนตาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 31 ลําดับที 2
อุดหนุนโครงการอุดหนุนจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ร.10

จํานวน 3,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ให้แก่ ทีทําการปกครองอําเภอขุนตาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 42 ลําดับที 5
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

(1)ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ตังไว้ 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง, โทรทัศน์, ประชาสัมพันธ์เคลือนที, โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ และอัดรูปภาพ ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพือการท่องเทียวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่ใน
พืนทีตําบลยางฮอมและพืนทีใกล้เคียง

จํานวน 30,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพือการท่องเทียวเชิง
เกษตรทฤษฏีใหม่ในพืนทีตําบลยางฮอมและพืนทีใกล้เคียงค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้า 10 ลําดับที 1

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนโครงการส่งเสริมทําปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมทําปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ให้
แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนําแพร่ หมู่ 4
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 4 หน้า 32 ลําดับที 1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 24,951,620 บาท
งบกลาง รวม 24,951,620 บาท
งบกลาง รวม 24,951,620 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 191,259 บาท

(1)พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ตังไว้ 115,317 บาท
(2)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)) (เงินอุดหนุนทัวไป) ตัง
ไว้ 75,942 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าสมทบเงินกองทุนหลักประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าของ
ค่าจ้างพร้อมหักค่าจ้างของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนทีสุดที มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 ม.ค. 2557
-เป็นไปตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนทีสุดที ที มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 ก.ค. 2557
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 17,047,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุในพืนทีตําบลยางฮอม 
ช่วงอายุ 60-69 ปี รายละ 600 บาท 
ช่วงอายุ 70-79 ปี รายละ 700 บาท 
ช่วงอายุ 80-89 ปี รายละ 800 บาท และ
ช่วงอายุ 90 ปีขึนไป รายละ 1,000 บาท ต่อเดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 และทีแก้ไข
เพิมเติม

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 5,068,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการในพืนทีตําบลยางฮอม ราย
ละ 800 บาทต่อเดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และ
ทีแก้ไขเพิมเติม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 330,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในพืนทีตําบลยาง
ฮอม รายละ 500 บาทต่อเดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548

สํารองจ่าย จํานวน 1,260,117 บาท
-เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันที 29 พ.ย. 2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าตอบแทนรางวัลนําจับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท

1.ค่าตอบแทนรางวัลนําจับตามพระราชบัญญัติจารจรทางบก ตัง
ไว้ 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรางวัลนําจับตามพระราชบัญญัติจารจรทางบก พ
.ศ. 2522
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติจารจรทางบก พ.ศ. 2522
เงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจําปี จํานวน 45,058 บาท

2.เงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตังไว้ 45,058 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ประจําปีตามข้อ
บังคับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ข้อ 16
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนที (สปสท.) จํานวน 400,000 บาท
3.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนที  ตัง
ไว้ 400,000 บาท
-เพือจ่ายสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว
 1110 ลงวันที 3 เมษายน 2550 เรือง การดําเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2546
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.5/ว
 1093 ลงวันที 31 พ.ค. 2554

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 507,186 บาท
-เพือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท
.) ประจําปีงบประมาณ 2561
-เป็นไปตาม พรบ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2500
 (แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 7)) พ.ศ. 2548
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2546
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.5/ว
 2305 ลงวันที 26 ก.ค. 2561
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 447,058

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 330,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 191,259

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 17,047,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

507,186

สํารองจ่าย 1,260,117

เบียยังชีพคนพิการ 5,068,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 540,000 1,518,840

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 12,000 24,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 60,000 240,000

เงินเดือนพนักงาน 1,483,620 1,269,120 3,789,660

เงินวิทยฐานะ 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 78,000 102,000 60,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 15,000 59,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 447,058

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 330,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 191,259

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 17,047,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

507,186

สํารองจ่าย 1,260,117

เบียยังชีพคนพิการ 5,068,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,356,120 3,414,960

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 165,780 225,780

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 110,220 410,220

เงินเดือนพนักงาน 6,719,940 13,262,340

เงินวิทยฐานะ 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 228,000 468,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 94,500 188,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

60,000 50,000 30,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน 63,600 42,000 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 10,000 276,000 820,000 100,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 15,000 5,500

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ขับเคลือนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตัง
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 34,500 60,000 70,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000

โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

20,000

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอล 7 คน ต้านยา
เสพติด ยางฮอมคัพ

30,000

โครงการควบคุม
รณรงค์และป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

40,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

40,000

โครงการคาราวาน
เสริมสร้างเด็ก 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

410,000 560,000

ค่าเช่าบ้าน 276,000 423,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 25,000 55,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 812,000 2,018,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 90,500

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ขับเคลือนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตัง 500,000 500,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 190,000 354,500

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000

โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

20,000

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอล 7 คน ต้านยา
เสพติด ยางฮอมคัพ

30,000

โครงการควบคุม
รณรงค์และป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

40,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

40,000

โครงการคาราวาน
เสริมสร้างเด็ก 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานน้อม
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

40,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 30,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินประจํา
ตําบลยางฮอม

30,000

โครงการจัดอบรมเข้า
ค่ายเยาวชนรักป่าและ
สิงแวดล้อม

15,000

โครงการชุมชนปลอด
ขยะ Zero Waste 20,000

โครงการท้องถินรัก
การอ่าน 20,000

โครงการเทศบาลตําบล
ยางฮอมยิมบริการ
ประชาชนเคลือนที

25,000

โครงการนิทรรศการ
วิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลยางฮอม

20,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบพึงพาตนเอง
ในชุมชน

30,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะอันตรายในชุมชน
ตําบลยางฮอม

50,000

โครงการปกป้องและ
เชิดชูสถาบันพระมหา
กษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์

30,000

โครงการประกวด
ชุมชนปลอดขยะ 
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานน้อม
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

40,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 30,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000 200,000

โครงการจัดระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินประจํา
ตําบลยางฮอม

30,000

โครงการจัดอบรมเข้า
ค่ายเยาวชนรักป่าและ
สิงแวดล้อม

15,000

โครงการชุมชนปลอด
ขยะ Zero Waste 20,000

โครงการท้องถินรัก
การอ่าน 20,000

โครงการเทศบาลตําบล
ยางฮอมยิมบริการ
ประชาชนเคลือนที

25,000

โครงการนิทรรศการ
วิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลยางฮอม

20,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบพึงพาตนเอง
ในชุมชน

30,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะอันตรายในชุมชน
ตําบลยางฮอม

50,000

โครงการปกป้องและ
เชิดชูสถาบันพระมหา
กษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์

30,000

โครงการประกวด
ชุมชนปลอดขยะ 
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาเอดส์และโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
แก่เยาวชนในตําบล
ยางฮอม

15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ไม่พร้อมในวัย
รุ่นตําบลยางฮอม

15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดเทศบาลตําบลยาง
ฮอม)

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที

20,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุการจราจร
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่

5,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุการจราจร
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

5,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะสันสําหรับ
เด็กและเยาวชน

20,000

โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน แก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบ
ครัว

5,000

โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุม
โรคมือ เท้า ปาก ใน 
ศพด.ตําบลยางฮอม

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาเอดส์และโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
แก่เยาวชนในตําบล
ยางฮอม

15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ไม่พร้อมในวัย
รุ่นตําบลยางฮอม

15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดเทศบาลตําบลยาง
ฮอม)

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที

20,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุการจราจร
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่

5,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุการจราจร
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

5,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะสันสําหรับ
เด็กและเยาวชน

20,000

โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน แก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบ
ครัว

5,000

โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุม
โรคมือ เท้า ปาก ใน 
ศพด.ตําบลยางฮอม

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฝ้าระวังเพือ
ป้องกันและช่วยเหลือผู้
ประสบภัยในพืนที
ตําบลยางฮอม

150,000

โครงการพัฒนารูป
แบบการดูแลระยะยาว
สําหรับผู้สูงอายุและ
ครอบครัวผู้สูง
อายุ(The project of 
Long Term Care 
Service 
Development for 
the Frail Elderly 
and their Families)

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการเพือ
การเรียนรู้

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน เพือ
การท่องเทียวเชิง
เกษตรทฤษฎีใหม่ใน
พืนทีตําบลยางฮอมและ
พืนทีใกล้เคียง

30,000

โครงการพัฒนาศักย
ภาพบุคลกรของ
เทศบาลตําบลยางฮอม
โครงการพัฒนาอาชีพ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการมหกรรม
อาหาร (ยางฮอมม่วน
ใจ๋ ใส่ใจสุขภาพ)

25,000

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ป้องกัน
ไฟป่าและหมอกควัน

30,000

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดแหล่ง
นํา/ลําห้วย

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฝ้าระวังเพือ
ป้องกันและช่วยเหลือผู้
ประสบภัยในพืนที
ตําบลยางฮอม

150,000

โครงการพัฒนารูป
แบบการดูแลระยะยาว
สําหรับผู้สูงอายุและ
ครอบครัวผู้สูง
อายุ(The project of 
Long Term Care 
Service 
Development for 
the Frail Elderly 
and their Families)

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการเพือ
การเรียนรู้

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน เพือ
การท่องเทียวเชิง
เกษตรทฤษฎีใหม่ใน
พืนทีตําบลยางฮอมและ
พืนทีใกล้เคียง

30,000

โครงการพัฒนาศักย
ภาพบุคลกรของ
เทศบาลตําบลยางฮอม

15,000 15,000

โครงการพัฒนาอาชีพ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการมหกรรม
อาหาร (ยางฮอมม่วน
ใจ๋ ใส่ใจสุขภาพ)

25,000

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ป้องกัน
ไฟป่าและหมอกควัน

30,000

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดแหล่ง
นํา/ลําห้วย

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคติดเชือใน
ระบบทางเดินหายใจ 
เช่น ไข้หวัด 2009, 
ไข้หวัดนก

15,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดการนําเสียของ
สถานประกอบการใน
ชุมชนตําบลยางฮอม

10,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดการสิงแวดล้อมใน
ชุมชนตําบลยางฮอม

5,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ในพืนทีตําบลยางฮอม 10,000

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน/รายหัว)

358,700

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)

133,340

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสตรี
และสถาบันครอบครัว

10,000

โครงการเสริมสร้างภูมิ
คุ้มกันให้แก่ครอบครัว 5,000

โครงการอบรมการ
สร้างสุขภาพรวมพล
คนสามวัย

20,000

โครงการอบรมจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา
และแผนพัฒนาการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลยางฮอม

20,000

โครงการอบรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยให้ประชาชนใน
พืนทีตําบลยางฮอม

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคติดเชือใน
ระบบทางเดินหายใจ 
เช่น ไข้หวัด 2009, 
ไข้หวัดนก

15,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดการนําเสียของ
สถานประกอบการใน
ชุมชนตําบลยางฮอม

10,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดการสิงแวดล้อมใน
ชุมชนตําบลยางฮอม

5,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ในพืนทีตําบลยางฮอม 10,000

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน/รายหัว)

358,700

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)

133,340

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสตรี
และสถาบันครอบครัว

10,000

โครงการเสริมสร้างภูมิ
คุ้มกันให้แก่ครอบครัว 5,000

โครงการอบรมการ
สร้างสุขภาพรวมพล
คนสามวัย

20,000

โครงการอบรมจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา
และแผนพัฒนาการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลยางฮอม

20,000

โครงการอบรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยให้ประชาชนใน
พืนทีตําบลยางฮอม

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการอบรมผู้
ประกอบการร้านค้า 15,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพด้านกฎหมาย
สําหรับคณะผู้บริหาร
ท้องถิน สมาชิกสภา
ท้องถิน และพนักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม
โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุใน
ชุมชน

15,000

โครงการอบรมส่งเสริม
การจัดทําแผนชุมชน
ให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้านและประชาชน
ตําบลยางฮอม

20,000

โครงการอบรมหลัก
สูตรอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน(หลัก
สูตรจัดตัง)

110,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การขออนุญาต
ตาม พ.ร.บ.สาธารณ
สุข พ.ศ.2535

15,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เพือเสริมสร้าง
พลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย
โครงการอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 9 แห่ง

1,033,900

โครงการอุ้ยสอนหลาน
สืบสานภูมิปัญญาท้อง
ถิน

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 60,000 30,000

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการอบรมผู้
ประกอบการร้านค้า 15,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพด้านกฎหมาย
สําหรับคณะผู้บริหาร
ท้องถิน สมาชิกสภา
ท้องถิน และพนักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม

15,000 15,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุใน
ชุมชน

15,000

โครงการอบรมส่งเสริม
การจัดทําแผนชุมชน
ให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้านและประชาชน
ตําบลยางฮอม

20,000

โครงการอบรมหลัก
สูตรอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน(หลัก
สูตรจัดตัง)

110,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การขออนุญาต
ตาม พ.ร.บ.สาธารณ
สุข พ.ศ.2535

15,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เพือเสริมสร้าง
พลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย

50,000 50,000

โครงการอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 9 แห่ง

1,033,900

โครงการอุ้ยสอนหลาน
สืบสานภูมิปัญญาท้อง
ถิน

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 112,300 272,300

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 30,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 120,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,450,570

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000

วัสดุสํานักงาน 70,000 50,000 89,100

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีพนักพิงตํา

เครืองโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่ง
เอกสารได้ครังละ 20 
แผ่น

ตู้บานเลือนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต 4,800 4,800

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
บาน

โต๊ะกิจกรรมอนุบาลโฟ
เมก้า พร้อมเก้าอี 7,000

พัดลมติดผนัง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 16 นิว 1,300 2,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,000 220,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 350,000 350,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 120,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,450,570

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 70,000

วัสดุสํานักงาน 163,050 372,150

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 120,000 120,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 1,200,000 1,200,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 35,000 35,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีพนักพิงตํา 6,400 6,400

เครืองโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่ง
เอกสารได้ครังละ 20 
แผ่น

18,000 18,000

ตู้บานเลือนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต 9,600 19,200

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
บาน 27,500 27,500

โต๊ะกิจกรรมอนุบาลโฟ
เมก้า พร้อมเก้าอี 7,000

พัดลมติดผนัง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 16 นิว 6,500 10,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1 * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว)

22,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 2 * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว)

60,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน * 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 1 
(27 หน้า/นาที)

7,900

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ 
Network
เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 2,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่

300,000 40,000 20,000

รายจ่ายเพือประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

20,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครืองตรวจจับโลหะใต้
ดิน 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1 * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว)

22,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 2 * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว)

60,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน * 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

16,000 16,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 1 
(27 หน้า/นาที)

7,900

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ 
Network

10,000 10,000

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 2,500 5,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่

120,000 480,000

รายจ่ายเพือประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

20,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครืองตรวจจับโลหะใต้
ดิน 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง (ค่า K) 45,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ร่องล้อ 
หมู่ 13

150,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยโรงสี
ชุมชน  หมู่ 11

150,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ่อขยะ 
หมู่ที 6

150,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 19 150,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน หมู่ 3

150,000

ก่อสร้างถังเก็บนํา หมู่ 
14 150,000

ก่อสร้างท่อเหลียม หมู่ 
20 150,000

ก่อสร้างท่อเหลียม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ร่องหนองโค้ง หมู่ 4

150,000

ก่อสร้างพนังป้องกัน
ตลิงพัง หมู่ 21 150,000

ก่อสร้างพนังป้องกัน
ตลิงพัง หมู่ที 7 150,000

ก่อสร้างรางระบายนํา 
หมู่ 17 150,000

ก่อสร้างรางระบายนํา 
หมู่ 18 150,000

ก่อสร้างรางระบายนํา 
หมู่ 8 150,000

ก่อสร้างรางระบายนํา 
หมู่ที 1 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง (ค่า K) 45,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ร่องล้อ 
หมู่ 13

150,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยโรงสี
ชุมชน  หมู่ 11

150,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ่อขยะ 
หมู่ที 6

150,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 19 150,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน หมู่ 3

150,000

ก่อสร้างถังเก็บนํา หมู่ 
14 150,000

ก่อสร้างท่อเหลียม หมู่ 
20 150,000

ก่อสร้างท่อเหลียม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ร่องหนองโค้ง หมู่ 4

150,000

ก่อสร้างพนังป้องกัน
ตลิงพัง หมู่ 21 150,000

ก่อสร้างพนังป้องกัน
ตลิงพัง หมู่ที 7 150,000

ก่อสร้างรางระบายนํา 
หมู่ 17 150,000

ก่อสร้างรางระบายนํา 
หมู่ 18 150,000

ก่อสร้างรางระบายนํา 
หมู่ 8 150,000

ก่อสร้างรางระบายนํา 
หมู่ที 1 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ขยายไหล่ทางภายใน
หมู่บ้าน สาย 1  หมู่ 9 150,000

เทลานคอนกรีตเสริม
เหล็กอเนกประสงค์ หมู่ 
15

150,000

วางท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมขุดลอก หมู่ที 4

50,000

สร้างพนังป้องกันตลิง
พัง หมู่ 2 150,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ซ่อมแซมอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลยาง
ฮอม

50,000

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 5 150,000

ปรับปรุงระบบส่งนํา
หมู่บ้าน หมู่ 12 150,000

ปรับปรุงและซ่อมแซม
ภูมิทัศน์สํานักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม

150,000

ปรับปรุงหอประชุมหมู่
บ้าน หมู่ 10 150,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

150,000

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างอาคารบ้านพัก
สถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า
บ้านทุ่งศรีเกิด

300,000

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที 4

150,000

สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ 16 150,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ขยายไหล่ทางภายใน
หมู่บ้าน สาย 1  หมู่ 9 150,000

เทลานคอนกรีตเสริม
เหล็กอเนกประสงค์ หมู่ 
15

150,000

วางท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมขุดลอก หมู่ที 4

50,000

สร้างพนังป้องกันตลิง
พัง หมู่ 2 150,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ซ่อมแซมอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลยาง
ฮอม

50,000

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 5 150,000

ปรับปรุงระบบส่งนํา
หมู่บ้าน หมู่ 12 150,000

ปรับปรุงและซ่อมแซม
ภูมิทัศน์สํานักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม

150,000

ปรับปรุงหอประชุมหมู่
บ้าน หมู่ 10 150,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

150,000

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างอาคารบ้านพัก
สถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า
บ้านทุ่งศรีเกิด

300,000

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที 4

150,000

สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ 16 150,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

ประเภท ค่าจ้างที
ปรึกษาเพือศึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซึงมิใช่เพือ
การจัดหา หรือปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ทีดินและ
สิงก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 10

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 18

6,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 21

6,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 7

6,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 8

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

ประเภท ค่าจ้างที
ปรึกษาเพือศึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซึงมิใช่เพือ
การจัดหา หรือปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ทีดินและ
สิงก่อสร้าง

12,000 12,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 10

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 18

6,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 21

6,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 7

6,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 8

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคมาลาเรีย ของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 10

6,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคมาลาเรีย ของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 12

6,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคมาลาเรีย ของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 17

6,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคมาลาเรีย ของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 8

6,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที 1

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที 
10

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที 
11

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคมาลาเรีย ของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 10

6,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคมาลาเรีย ของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 12

6,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคมาลาเรีย ของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 17

6,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคมาลาเรีย ของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 8

6,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที 1

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที 
10

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที 
11

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที 
14

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที 
19

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที 
20

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที 3

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที 4

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที 6

7,000

อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคลือนที 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี หมู่ที 1

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที 
14

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที 
19

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที 
20

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที 3

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที 4

7,000

อุดหนุนโครงการควบ
คุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที 6

7,000

อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคลือนที 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี หมู่ที 1

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคลือนที 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี หมู่ที 12

7,000

อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคลือนที 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี หมู่ที 6

7,000

อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคลือนที 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี หมู่ที 9

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 13

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 16

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 17

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 18

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคลือนที 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี หมู่ที 12

7,000

อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคลือนที 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี หมู่ที 6

7,000

อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคลือนที 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี หมู่ที 9

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 13

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 16

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 17

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 18

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 2

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 20

6,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 21

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 5

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 7

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 8

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 9

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 2

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 20

6,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 21

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 5

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 7

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 8

7,000

อุดหนุนโครงการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที 9

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
พัฒนาทักษะผู้นํา
องค์กรสตรีอําเภอขุน
ตาล

5,000

อุดหนุนโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที 1

6,000

อุดหนุนโครงการ
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สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 20

7,000

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 21

7,000

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 5

7,000

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 6

6,000

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 7

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 2

7,000

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 20

7,000

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 21

7,000

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 5

7,000

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 6

6,000

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที 7

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที 
13

6,000

อุดหนุนโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที 
16

6,000

อุดหนุนโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที 
2

6,000

อุดหนุนโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที 
5

6,000

อุดหนุนโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที 
9

7,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนกิจกรรมร่วม
งานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราช

45,000

อุดหนุนโครงการงาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
ย่า ณ พระตําหนักดอย
ตุง

3,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติพระ
บรมราชินีนาถใน ร.9

3,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีท้องถิน 15,000

วันทีพิมพ์ : 30/8/2561  13:57:18 หน้า : 43/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที 
13

6,000

อุดหนุนโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที 
16

6,000

อุดหนุนโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที 
2

6,000

อุดหนุนโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที 
5

6,000

อุดหนุนโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที 
9

7,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนกิจกรรมร่วม
งานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราช

45,000

อุดหนุนโครงการงาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
ย่า ณ พระตําหนักดอย
ตุง

3,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติพระ
บรมราชินีนาถใน ร.9

3,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีท้องถิน 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีสักการะ
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็ง
รายมหาราชและงาน
รดนําดําหัวผู้ว่า
ราชการจังหวัด

3,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานพระราชพิธีถวาย
เป็นพระราชกุศลพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช วันที 13 ต.ค.

3,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานวันปิยมหาราช 3,000

อุดหนุนโครงการฝึก
อบรมลูกเสือชาวบ้าน
เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร ทรง
เจริญพระชนมพรรษา 
66 พรรษา

40,000

อุดหนุนโครงการร่วม
งานทานหาแม่ฟ้าหลวง 3,000

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิน
ของจังหวัดเชียงราย 
ในคราวทีจะมีการแข่ง
ขันกีฬาแห่งชาติ ครังที 
46 "เจียงฮายเกมส์"

30,000

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน สําหรับ
เด็กอนุบาล-ประถม
ศึกษาปีที 6 โรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขต
ตําบลยางฮอม

2,184,000

อุดหนุนโครงการอุด
หนุนจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ร.10

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีสักการะ
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็ง
รายมหาราชและงาน
รดนําดําหัวผู้ว่า
ราชการจังหวัด

3,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานพระราชพิธีถวาย
เป็นพระราชกุศลพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช วันที 13 ต.ค.

3,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานวันปิยมหาราช 3,000

อุดหนุนโครงการฝึก
อบรมลูกเสือชาวบ้าน
เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร ทรง
เจริญพระชนมพรรษา 
66 พรรษา

40,000

อุดหนุนโครงการร่วม
งานทานหาแม่ฟ้าหลวง 3,000

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิน
ของจังหวัดเชียงราย 
ในคราวทีจะมีการแข่ง
ขันกีฬาแห่งชาติ ครังที 
46 "เจียงฮายเกมส์"

30,000

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน สําหรับ
เด็กอนุบาล-ประถม
ศึกษาปีที 6 โรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขต
ตําบลยางฮอม

2,184,000

อุดหนุนโครงการอุด
หนุนจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ร.10

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวม 24,951,620 10,000 301,000 105,000 7,502,620 3,555,720 11,609,310 380,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

รวม 16,534,730 64,950,000
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