
 

 

 

   
      

   
เทศบัญญัต ิ        

 
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย       

 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    ของ  
         

    
เทศบาลตำบลยุหว่า  

    
อำเภอสันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม่  

         

 



 
 

 

 

           หน้า 

ส่วนที่ 1   คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 คำแถลงงบประมาณ       1 - 3 

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    

 บันทึกหลักการและเหตุผล      4  
 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย      5  – 10 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  11 – 12  
 รายงานประมาณการรายรับ      13 – 14  
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ     15 – 16 
 รายงานประมาณการรายจ่าย       
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย    17 - 190 

  ด้านการดำเนนิงานอ่ืน 
   -  แผนงานงบกลาง        17 – 21   

ด้านบริหารทั่วไป 
   -  แผนงานบริหารงานทั่วไป       22 – 61  
   -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน      62 – 69  
  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
   -  แผนงานการศึกษา      70 – 92 
   -  แผนงานสาธารณสุข        93 - 115 
   -  แผนงานสังคมสงเคราะห์     116 
   -  แผนงานเคหะและชุมชน      117 - 123 
   -  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      124 – 141  
   -  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    142 – 167 
   -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    168 – 184   
  ด้านการเศรษฐกิจ 
   -  แผนงานการเกษตร        185 – 190  

 

 

 

 

 

สารบัญ 



 

     

 

 

    

     

ส่วนที่ 1 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
   

     
     
     
     

 

 

 

 

 

 



 
คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
             
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า      

           บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยุหว่า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี         
ต่อสภาเทศบาลตำบลยุหว่าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลยุหว่า จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน 
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 ดังต่อไปน้ี  

1. สถานะการคลัง   
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

                
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้    
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 53,161,689.24 บาท    
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 86,273,712.03 บาท    
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,648,208.43 บาท    
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 297,000.00 บาท    
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ รวม 2,297,726.66 บาท   

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

2.1 รายรับจริง จำนวน 79,340,973.64 บาท ประกอบด้วย    
หมวดภาษีอากร จำนวน 560,619.11 บาท    
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 1,105,839.12 บาท    
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 243,938.84 บาท    
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท    
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 149,319.57 บาท    
หมวดรายได้จากทุน จำนวน 4,420.00 บาท    
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 30,308,785.32 บาท    
หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 46,968,051.68 บาท   

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,298,658.23 บาท   
2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 64,792,207.66 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง จำนวน 26,309,987.76 บาท    
งบบุคลากร จำนวน 23,007,507.30 บาท    
งบดำเนินงาน จำนวน 11,775,298.60 บาท    
งบลงทุน จำนวน 2,256,634.00 บาท    
งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,413,780.00 บาท    
งบรายจ่ายอื่น จำนวน 29,000.00 บาท   

2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,764,158.23 บาท   
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ี จำนวน 3,130,060.00 บาท   
2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 985,000.00 บาท   
2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
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คำแถลงงบประมาณ 
  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลยุหว่า 

อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่     

1. รายรับ 
   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 560,619.11 550,000.00 2,100,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,105,839.12 993,400.00 981,600.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 243,938.84 350,000.00 250,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 149,319.57 98,000.00 148,200.00 

  หมวดรายได้จากทุน 4,420.00 5,000.00 0.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,064,136.64 1,996,400.00 3,479,800.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 30,308,785.32 27,661,100.00 30,174,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,308,785.32 27,661,100.00 30,174,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 46,968,051.68 44,104,500.00 43,173,263.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

46,968,051.68 44,104,500.00 43,173,263.00 

รวม 79,340,973.64 73,762,000.00 76,827,063.00 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลยุหว่า 

อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
ประมาณการ 

ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 26,309,987.76 28,011,315.00 28,523,729.00 

  งบบุคลากร 23,007,507.30 26,824,538.00 27,170,109.00 

  งบดำเนินงาน 11,775,298.60 13,313,023.00 13,625,231.00 

  งบลงทุน 2,256,634.00 3,440,852.00 5,366,990.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,413,780.00 2,142,000.00 2,110,200.00 

  งบรายจ่ายอื่น 29,000.00 30,000.00 30,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 64,792,207.66 73,761,728.00 76,826,259.00 
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ส่วนที่ 2 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
        

 

 

 

 

 

 



 
 

 

        
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลยุหว่า 

อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
        

      

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,786,700 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,115,660 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 15,223,640 

  แผนงานสาธารณสุข 3,950,070 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 588,120 

  แผนงานเคหะและชุมชน 2,036,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 627,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,321,600 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,932,960 

  แผนงานการเกษตร 720,780 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 28,523,729 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 76,826,259 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลยุหว่า 
อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

แผนงานงบกลาง                    
    งาน 

งบกลาง รวม 
       

งบ          
           

งบกลาง 28,523,729 28,523,729        
    งบกลาง 28,523,729 28,523,729                     
แผนงานบริหารงานทั่วไป                    
    งาน 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
งานบริหารงานคลัง 

งานควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 

รวม 
 

งบ 
   
     

งบบุคลากร 7,380,060 445,620 2,849,820 355,320 11,030,820  
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 0 2,848,320 

 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 4,531,740 445,620 2,849,820 355,320 8,182,500  
งบดำเนินงาน 2,615,000 18,800 694,200 0 3,328,000  
    ค่าตอบแทน 244,000 8,800 134,200 0 387,000  
    ค่าใช้สอย 1,326,000 10,000 390,000 0 1,726,000  
    ค่าวัสดุ 595,000 0 170,000 0 765,000  
    ค่าสาธารณูปโภค 450,000 0 0 0 450,000  
งบลงทุน 320,380 0 50,500 0 370,880  
    ค่าครุภัณฑ์ 320,380 0 50,500 0 370,880  
งบเงินอุดหนุน 27,000 0 0 0 27,000  
    เงินอุดหนุน 27,000 0 0 0 27,000  
งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 0 0 30,000  
    รายจ่ายอื่น 30,000 0 0 0 30,000  

รวม 10,372,440 464,420 3,594,520 355,320 14,786,700               
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    งาน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

รวม 
     

งบ 
       
         

งบบุคลากร 924,000 0 924,000      
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 924,000 0 924,000      
งบดำเนินงาน 84,800 54,200 139,000      
    ค่าตอบแทน 4,800 0 4,800      
    ค่าใช้สอย 80,000 35,000 115,000      
    ค่าวัสดุ 0 19,200 19,200      
งบลงทุน 0 52,660 52,660      
    ค่าครุภัณฑ์ 0 52,660 52,660      

รวม 1,008,800 106,860 1,115,660                   
แผนงานการศึกษา      

 

    งาน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 
งานระดับก่อนวยัเรยีน

และประถมศึกษา 
รวม 

     

งบ 
       
         

งบบุคลากร 1,406,280 7,409,829 8,816,109      
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,406,280 7,409,829 8,816,109      
งบดำเนินงาน 1,608,000 3,127,631 4,735,631      
    ค่าตอบแทน 113,000 0 113,000      
    ค่าใช้สอย 1,420,000 2,132,171 3,552,171      
    ค่าวัสดุ 75,000 987,860 1,062,860      
    ค่าสาธารณูปโภค 0 7,600 7,600      
งบลงทุน 17,400 364,300 381,700      
    ค่าครุภัณฑ์ 17,400 364,300 381,700      
งบเงินอุดหนนุ 0 1,290,200 1,290,200      
    เงินอุดหนุน 0 1,290,200 1,290,200      

รวม 3,031,680 12,191,960 15,223,640                   
 
 
       

6 



 
แผนงานสาธารณสุข 
             
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสขุอื่น 

รวม 
     

งบ 
  

     
         

งบบุคลากร 2,299,320 0 2,299,320 
     

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,299,320 0 2,299,320      
งบดำเนินงาน 806,800 545,000 1,351,800      
    ค่าตอบแทน 146,800 0 146,800      
    ค่าใช้สอย 570,000 545,000 1,115,000      
    ค่าวัสดุ 90,000 0 90,000      
งบลงทุน 18,950 0 18,950      
    ค่าครุภัณฑ ์ 18,950 0 18,950     

 

งบเงินอุดหนุน 280,000 0 280,000      
    เงินอุดหนุน 280,000 0 280,000      

รวม 3,405,070 545,000 3,950,070      
             
แผนงานสังคมสงเคราะห ์                    
    งาน 

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

รวม 
       

งบ 
         
           

งบบุคลากร 552,120 552,120        
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 552,120 552,120        
งบดำเนินงาน 36,000 36,000        
    ค่าตอบแทน 36,000 36,000        

รวม 588,120 588,120                     
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แผนงานเคหะและชมุชน              
    งาน 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกลู 

รวม 
       

งบ 
         
           

งบบุคลากร 396,000 396,000        
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 396,000 396,000        
งบดำเนินงาน 1,580,000 1,580,000        
    ค่าใช้สอย 1,580,000 1,580,000        
งบเงินอุดหนุน 60,000 60,000       

 

    เงินอุดหนุน 60,000 60,000        
รวม 2,036,000 2,036,000        

             
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                    
    งาน 

งานส่งเสริมและสนับสนนุ
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 
       

งบ 
         
           

งบดำเนินงาน 477,000 477,000        
    ค่าใช้สอย 477,000 477,000        
งบเงินอุดหนุน 150,000 150,000        
    เงินอุดหนุน 150,000 150,000        

รวม 627,000 627,000        
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ                    
    งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว 
รวม 

 

งบ 
   
     

งบบุคลากร 120,000 120,000 0 0 240,000  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 120,000 120,000 0 0 240,000  
งบดำเนินงาน 0 336,000 250,000 0 586,000  
    ค่าใช้สอย 0 336,000 250,000 0 586,000  
งบลงทุน 0 192,600 0 0 192,600  
    ค่าครุภัณฑ ์ 0 192,600 0 0 192,600  
งบเงินอุดหนุน 0 70,000 211,000 22,000 303,000  
    เงินอุดหนุน 0 70,000 211,000 22,000 303,000 

 

รวม 120,000 718,600 461,000 22,000 1,321,600               
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                    
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้าง รวม 
     

งบ 
       
         

งบบุคลากร 2,525,760 0 2,525,760      
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,525,760 0 2,525,760      
งบดำเนินงาน 1,057,000 0 1,057,000      
    ค่าตอบแทน 387,000 0 387,000      
    ค่าใช้สอย 430,000 0 430,000      
    ค่าวัสดุ 240,000 0 240,000      
งบลงทุน 631,200 3,719,000 4,350,200      
    ค่าครุภัณฑ ์ 331,200 0 331,200      
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000 3,719,000 4,019,000      

รวม 4,213,960 3,719,000 7,932,960                   
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แผนงานการเกษตร              
    งาน 

งานส่งเสริมการเกษตร 
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม 

     

งบ 
       
         

           
งบบุคลากร 385,980 0 385,980      
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 385,980 0 385,980      
งบดำเนินงาน 254,800 80,000 334,800      
    ค่าตอบแทน 4,800 0 4,800      
    ค่าใช้สอย 210,000 80,000 290,000     

 

    ค่าวัสดุ 40,000 0 40,000      
รวม 640,780 80,000 720,780      
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลยุหว่า 
อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

        

               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอำนาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  มาตรา 62 และมาตรา 65  
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลยุหว่า และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ 
 ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 76,826,259 บาท 

 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 76,826,259 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

        

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,786,700 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,115,660 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 15,223,640 

  แผนงานสาธารณสุข 3,950,070 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 588,120 

  แผนงานเคหะและชุมชน 2,036,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 627,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,321,600 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,932,960 

  แผนงานการเกษตร 720,780 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 28,523,729 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 76,826,259 

        

 
    

 
 
 
 
    

11 



 

 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้          

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0         

 

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่าปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่ามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้     
  

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................     

   
 

   

(ลงนาม).................................................. 
   (นางนิดา   ปินตาดง) 
   ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า 

เห็นชอบ  
  

 

 

    

               (ลงนาม)..................................................  

     ( นางสาวภชัรีภรณ์ ทาวด ี)  

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน 
นายอำเภอสันป่าตอง ปฏิบัติราชการแทน 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
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รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  

เทศบาลตำบลยุหว่า  
อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  

               

  รายรับจริง ประมาณการ    

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566    

หมวดภาษีอากร                

     ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 40,413.00 15,746.00 0.00 0.00 % 0.00    

     ภาษีบำรุงท้องที่ 73,455.09 12,989.90 0.00 0.00 % 0.00    

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 151,367.81 240,430.21 300,000.00 500.00 % 1,800,000.00    

     ภาษีป้าย 174,521.00 291,453.00 250,000.00 20.00 % 300,000.00    

รวมหมวดภาษีอากร 439,756.90 560,619.11 550,000.00     2,100,000.00    

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 4,229.20 4,656.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00    

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 919,820.00 928,840.00 900,000.00 0.00 % 900,000.00    

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 7,615.80 8,961.30 7,600.00 18.42 % 9,000.00    

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย ์ 2,520.00 2,140.00 2,500.00 -20.00 % 2,000.00    

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง 2,520.00 2,520.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00    

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 500.00 95,100.00 500.00 0.00 % 500.00    

     ค่าปรับการผิดสัญญา 3,754.05 39,264.72 3,700.00 -72.97 % 1,000.00    

     ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอย 5,000.00 10,000.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00    

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกจิการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 65,100.00 10,800.00 65,000.00 -23.08 % 50,000.00    

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,620.00 3,557.10 2,600.00 0.00 % 2,600.00    

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,013,679.05 1,105,839.12 993,400.00     981,600.00    

13 



 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                
     ดอกเบี้ย 401,057.65 243,938.84 350,000.00 -28.57 % 250,000.00    

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 401,057.65 243,938.84 350,000.00     250,000.00    
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                
     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 126.45 338.76 0.00 0.00 % 0.00    
     ค่าขายเอกสารการจดัซื้อจัดจา้ง 13,000.00 22,400.00 13,000.00 69.23 % 22,000.00    
     ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร 1,487.50 196.00 0.00 100.00 % 200.00    
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 185,374.98 126,384.81 85,000.00 48.24 % 126,000.00    

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 199,988.93 149,319.57 98,000.00     148,200.00    
หมวดรายได้จากทุน                
     ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน 20,430.00 4,420.00 5,000.00 -100.00 % 0.00    

รวมหมวดรายได้จากทุน 20,430.00 4,420.00 5,000.00     0.00    
หมวดภาษีจัดสรร                
     ภาษีรถยนต์ 1,158,059.10 1,173,352.08 1,158,000.00 1.04 % 1,170,000.00    
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 9,845,217.15 10,874,025.57 9,845,000.00 10.45 % 10,874,000.00    
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ 4,925,669.62 5,548,054.42 4,925,600.00 12.64 % 5,548,000.00    
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 527,969.24 551,334.99 527,900.00 4.19 % 550,000.00    
     ภาษีสรรพสามิต 7,499,978.94 7,905,128.50 7,499,900.00 5.40 % 7,905,000.00    
     ค่าภาคหลวงแร ่ 73,680.46 82,561.64 73,600.00 8.70 % 80,000.00    
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 66,563.81 43,628.12 66,500.00 -35.34 % 43,000.00    
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 3,560,484.00 4,126,640.00 3,560,000.00 12.36 % 4,000,000.00    
     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล 4,630.00 4,060.00 4,600.00 -13.04 % 4,000.00    

รวมหมวดภาษีจัดสรร 27,662,252.32 30,308,785.32 27,661,100.00     30,174,000.00    
หมวดเงินอุดหนุน                
     เงินอุดหนุนทั่วไป 42,983,781.00 46,968,051.68 44,104,500.00 -2.11 % 43,173,263.00    

รวมหมวดเงินอุดหนุน 42,983,781.00 46,968,051.68 44,104,500.00     43,173,263.00    

รวมทุกหมวด 72,720,945.85 79,340,973.64 73,762,000.00     76,827,063.00    
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลยุหว่า 
อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

        

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  76,827,063   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 2,100,000 บาท 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1,800,000 บาท 

    
ประมาณการมากกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากมีจำนวนแปลงท่ีดินและลกัษณะการใช้
ประโยชน์ตามประกาศ ภ.ด.ส.3  และปรับอตัราการจัดเก็บ ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

  

  ภาษีป้าย จำนวน 300,000 บาท 
    ประมาณการไว้ตามบัญชีรายละเอยีดผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี    
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 981,600 บาท 
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรุา จำนวน 4,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับปีท่ีผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 900,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับปีท่ีผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 9,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับปีท่ีผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย ์ จำนวน 2,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับปีท่ีผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2,500 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับปีท่ีผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 500 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับปีท่ีผ่านมา   
  ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 1,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับปีท่ีผ่านมา   
  ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จำนวน 10,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับปีท่ีผ่านมา   
  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 50,000 บาท 

    ประมาณการไว้มากกว่าปีท่ีผ่านมาเนื่องจากมีจำนวนกิจการเพิ่มขึ้น   
  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคมุอาคาร จำนวน 2,600 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับปีท่ีผ่านมา   
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท 
  ดอกเบี้ย จำนวน 250,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับปีท่ีผ่านมา   

 
  

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 148,200 บาท 
  ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 22,000 บาท 
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    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับปีท่ีผ่านมา   
  ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 200 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับปีท่ีผ่านมา   
  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 126,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับปีท่ีผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 30,174,000 บาท 
  ภาษีรถยนต ์ จำนวน 1,170,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับปีท่ีผ่านมา   
  ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 10,874,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับปีท่ีผ่านมา   
  ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จำนวน 5,548,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับปีท่ีผ่านมา   
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 550,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับปีท่ีผ่านมา   
  ภาษีสรรพสามิต จำนวน 7,905,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับปีท่ีผ่านมา   
  ค่าภาคหลวงแร ่ จำนวน 80,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับปีท่ีผ่านมา   
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม จำนวน 43,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับปีท่ีผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ จำนวน 4,000,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับปีท่ีผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล จำนวน 4,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับปีท่ีผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุน รวม 43,173,263 บาท 
  เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 43,173,263 บาท 
    ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินท่ีได้รับจดัสรรในปีงบประมาณปี 2565   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลยุหว่า 
อำเภอสันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม่ 

                         
                     ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 76,826,259 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 28,523,729 บาท 

  งบกลาง รวม 28,523,729 บาท 
   งบกลาง รวม 28,523,729 บาท 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 313,284 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลยุหว่า  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ อบต.ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม
2557 เรื่องการจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม
2557 เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 12,531 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลยุหว่า  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 
ธันวาคม2561 เรื่องการตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 22,290,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ที ่1-9 และ 11-15 ตำบลยุหว่า จำนวน  2,894 ราย  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว2130 ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ 
ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

   เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 3,852,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ หมู่ที ่1-9 และ 11-15 ตำบลยุหว่า จำนวน  400 ราย   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว2130 ลงวันที่ 12
กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เงิน
อุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 342,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ หมู่ที ่1-9 และ 11-15 ตำบลยุหว่า จำนวน  57  ราย   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว2130 ลงวันที่ 12
กรกฎาคม2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566  
เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื ่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   เงินสำรองจ่าย จำนวน 300,000 บาท 

      

  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ) หรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิด
สาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีท่ีมีความจำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากท่ี
งบประมาณตั้งจ่ายไว ้หรือกรณีท่ีมีหนังสือส่ังการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 
เมษายน 2563 เรื่องการกำหนดรายการในงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560     
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราช บัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 6768 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560
เรื่องแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว4014 ลงวันที่ 12 
ธันวาคม2561 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ.2561 – 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 4967 ลงวันที่ 4
ธันวาคม2562 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่า
ไหลหลากและดินถล่มในพ้ืนที่ภาคใต้ ปี 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 5141 ลงวันที่ 18
ธันวาคม 2562 เรื่องการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ป2ี562/2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1022 ลงวันที่ 31
มีนาคม 2563  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8
มิถุนายน 2563 เรื่องการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 4930 ลงวันที่ 4
ธันวาคม 2562  
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0624/ว 7552 ลงวันที่ 13 ธันวาคม
2562 เรื่อง  การป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0211.5/ว 0503  ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 
เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท 0808.2/ว 0533  ลงวันท่ี 27 มกราคม 2563
เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/ว 0924  ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2563 แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และ  
เผาป่าทำให้เกิดเหตุรำคาญ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2120  ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 
พฤษภาคม2563 เรื่องขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดย
ยุงลาย ปี 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม2563 เรื่องการรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต)  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2787  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
เรื่องขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องใน
การดำเนินการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
  

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
 

ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ (สทท.) 
 

จำนวน 
 

54,300 
 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับ ค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2556 

  

    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 1,009,614 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมบทกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยคำนวณในอัตรา
ร้อยละ 3   
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการส่งเงิน
สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

    เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยุหว่า 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยกำหนดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว2502 ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2553 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  

  

    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
ตำบลยุหว่า 

จำนวน 300,000 บาท 

      

  
- เพ่ือนำจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
ตำบลยุหว่า  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน2563
เรื่องแจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับ
ที ่3) และช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ     
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 10,372,440 บาท 

  งบบุคลากร รวม 7,380,060 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 725,760 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้ 
1. นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 28,800.- บาท โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
เดือน เป็นเงิน 345,600.- บาท 
2. รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ  15,840.- บาท  โดยตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือนเป็นเงิน 380,160.- บาท   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 

  

   ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ ดังนี้ 
1. นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท 
2. รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตราในอัตราเดือนละ 4,500.- บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000.- บาท 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 

  

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารท้องถิ่น  ดังนี้ 
1. นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,000.- บาท โดยตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท 
2. รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 4,500.- บาท  โดยคำนวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000.- บาท 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2557  ลงวันที่ 26  มิถุนายน 2557   
  

   ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

จำนวน 207,360 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้ 
1. เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,080.- บาท โดยคำนวณ
ตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน 120,960.- บาท 
2. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200.- บาท โดยคำนวณตั้ง
จ่ายไว้ ไม่เกิน 12เดือน เป็นเงิน 86,400.- บาท 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557   
  

  

   ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ 
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 1,555,200 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1.ประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,840.- บาท โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน 190,080.- บาท 
2.รองประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 12,960.- บาท 
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน 155,520.- บาท 
3. เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยุหว่าและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 10 อัตรา
ในอัตราเดือนละ10,080.- บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน
1,209,600.- บาท 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 
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   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,531,740 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,551,740 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด
จำนวน 6  อัตรา ดังนี้ 
(1) นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา 
(2) นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา 
(3) นิติกร จำนวน 1 อัตรา 
(4) นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา 
(5) นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 
(6) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 138,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน , เงินเพ่ิม
พิเศษ (พ.ต.ก.) ฯลฯ ดังนี้ 
(1) นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา 
(2) นิติกร จำนวน 1 อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

  

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 126,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้  
(1) นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา 
(2) นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา 
- ซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  

  

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 227,340 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ดังนี้ 
(1) นักการ จำนวน 1 อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,396,920 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  1  อัตรา 
(2) คนสวน จำนวน 2 อัตรา 
(3) พนักงานขับรถยนต์  จำนวน  2  อัตรา 
(4) คนงานทั่วไป  จำนวน 5 อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 91,740 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว,เงินปรับเพิ่ม
ตามคุณวุฒิ ฯลฯ จำนวน  7 อัตรา ดังนี้ 
(1) พนักงานขับรถยนต์  จำนวน  2  อัตรา 
(2) คนงานทั่วไป  จำนวน 5 อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
  

  

  งบดำเนินงาน รวม 2,615,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 244,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย
และระเบียบหนังสือสั่งการกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก
พนักงานเทศบาล 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตามกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการการเลือกตั้ง และค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ
ช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่องการ
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

   ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น เช่นคณะ
กรรม การแปรญัตติเทศบัญญัติ และคณะกรรมการอ่ืนที่สร้างประโยชน์ให้แก่เทศบาล ฯลฯ
ตามกฎหมายและตามที่หนังสือสั่งการกำหนด 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 26  มิถุนายน 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

  

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 150,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อบ้าน ของพนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 3
อัตรา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 29,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำเทศบาล
ของสำนักงานปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ จำนวน  1  อัตรา 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
  

  

   ค่าใช้สอย รวม 1,326,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 526,000 บาท 

      

  
1. ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าธรรมเนียมรังวัดและสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะ จำนวน 20,000.-
บาท      
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าธรรมเนียมรังวัดและสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะ หรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้      
2. ค่ารับวารสาร จำนวน 10,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับงานของเทศบาลตำบลยุหว่า
หนังสือพิมพ์ วารสารและจัดซื้อหนังสือระเบียบกฎหมายต่าง ๆ       
3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 120,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายหรือแผงปิดประกาศ ทำสื่อสิ่งพิมพ์ จัดทำคู่มือประชาชน
การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูป การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ  
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4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 36,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยุหว่า     
5. ค่าถ่ายเอกสาร / ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จำนวน 5,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือที่เก่ียวกับการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลยุหว่า       
6. ค่าจ้างเหมาบริการ รวม 320,000.-  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยจัดเก็บ/รวบรวมข้อมูลพื้นฐานงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาชุมชน การวิเคราะห์นโยบายและแผน ,งานนิติกร , งานการเกษตร , งานบุคลากร
, งานบริหารงานทั่วไป ,กิจการสภาฯ จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมเทศบาล และจ่าย
เป็นค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ      
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช้เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาดูแล
รักษาต้นไม ้สวนหย่อมหรือที่สาธารณะ ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ ในประเภทรายจ่ายนี้      
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน และการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน เพ่ือช่วยเหลือเบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภัย ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในชุมชน 
7. ค่าประกันภัยรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ส่วนกลาง จำนวน 15,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ส่วนกลางของเทศบาลตำบลยุหว่า  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
- พระราชบัญญัติประกันภัยวินาศภัย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประกันภัยจากรถ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
1. ค่ารับรอง รวม  20,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม       
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้ง ค่าบริการ    
ซึ่งจำเป็นต้องจ่าย ที่เก่ียวเนื่องกับการรับรอง  
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีงานวันสำคัญและการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ รวม 50,000.-บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีวันสำคัญ และการ จัดงานต่าง ๆ เช่น วันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันปิยมหาราช ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าเตรียม
และตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อผ้าแพรผ้าริ้ว ธงชาติ ป้ายสัญลักษณ์ ดอกไม้ธูปเทียน ค่าพานพุ่ม
ถวายสักการะ พวงมาลา ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวงดุริยางค์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็น ฯลฯ  
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมราชการ  รวม 30,000.-บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการ หรอื
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ เช่น ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารในการจัดประชุมสำหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
  

  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   

    ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้ง ตามท่ีคณะกรรมการ การเลือกตั้งกำหนด
(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มี
การเลือกตั้งใหม่) ฯลฯ ได้แก ่ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าแบบพิมพ์ หนังสือ
คู่มือ ค่าฝึกอบรม ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น  
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่าหน้าที่ 138
ลำดับที่ 14 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
  

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิก อปพร. รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่ง
จากนายกเทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาลโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

  

    ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 80,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการอบรม ประชุม สัมมนาต่าง ๆ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจำ ,พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจาก
นายกเทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาล 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

    โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย โดยมีวัตถุประสงค ์เพ่ือประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นมาของวันท้องถิ่นไทยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่5 เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และเพ่ือเผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลยุหว่า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก ่ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาจัด
สถานที ่ค่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 
135 ลำดับที่ 3 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี  

  

    โครงการจัดงานวันเทศบาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรของ
เทศบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทศบาลในการให้บริการสาธารณะในด้านต่างๆ เพ่ือ
ความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล
ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ  ได้แก่
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ค่า
เครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น  
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 136
ลำดับที่ 4 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

    โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ 2566 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ และ
เป็นการยกย่องผู้ที่ประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในกรอบของมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมจนเป็นที่
ประจักษ์ ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับทางราชการ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนรวมถึง
เพ่ือนร่วมงาน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก่ค่าโล่รางวัลค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็น ฯลฯ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 139
ลำดับที่ 21 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
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    โครงการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ "พ่อตัวอย่าง" จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ "พ่อตัวอย่าง" ประจำปี
พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที ่9 เพ่ือเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและ
สังคม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก ่ค่าโล่หรือค่ากรอบใบประกาศเกียรติ
คุณ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น ฯลฯ  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 138
ลำดับที่ 15 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

  

    โครงการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ "แม่ดีเด่น" จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ "แม่ดีเด่น" ประจำปี     
พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพ่ือยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับ
คัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก่ ค่าโล่หรือค่ากรอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าปา้ย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น ฯลฯ  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 138
ลำดับที่ 16 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
  

    โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค ์เพ่ือให้บริการ
ประชาชนในการติดต่อราชการ ได้รับความสะดวก รวดเร็วและท่ัวถึงยิ่งขึ้น เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ขจองเทศบาลตำบลยุหว่า และเพ่ือ
พบปะเยี่ยมเยือนและจัดเวทีสร้างความปรองดอง ค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน
เพ่ือการปฏิรูป โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก ่ค่าจัดสถานที ่ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์แบบพิมพ์  ค่ากระดาษ และเครื่องเขียน ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 135
ลำดับที่ 2 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
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    โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของ 
เทศบาลตำบลยุหว่า 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของ
เทศบาลตำบลยุหว่าโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการ
ปฏิบัติงานในระบบราชการ การทำงานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ทำให้เกิด
ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก่ ค่าตอบแทน  
ค่ารับรองค่าสมนาคุณวิทยากร แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าป้าย  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่
ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุ
หว่า หน้าที่ 136 ลำดับที่ 6  
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
  

  

    
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

จำนวน 235,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
จ้าง โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้รู้
บทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเอง สร้างจิตสำนึกให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์
สุจริต มีแนวคิดในการบริหาร/ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือลดความขัดแย้งภายใน
องค์กร โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก ่ค่าตอบแทนค่ารับรอง  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสารค่าวัสดุ อุปกรณ ์ค่าป้าย ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 136
ลำดับที่ 5 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
  

   ค่าวัสดุ รวม 595,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง เครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี หรือวัสดุโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ที่ตักขยะ ผ้าปูโต๊ะ  
ถ้วยชามช้อนส้อม ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำฯลฯ สำหรับใช้ทำความสะอาดอาคาร
สำนักงานและอาคารสถานที่อ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล   
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 420,000 บาท 

      

  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซลน้ำมันหล่อลื่น 
ฯลฯ เป็นต้น สำหรับรถส่วนกลาง และรถจัดเก็บขยะของเทศบาลตำบลยุหว่า  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ยา เคมีภัณฑ์
ต่าง ๆ ชุดตรวจสารเสพติด น้ำยาเคมีดับเพลิง วัสดุอื่นที่จำเป็น ค่าวัสดุเคมีทำความสะอาด
ระบบน้ำประปา เช่น ค่าจัดซื้อแอกติวิเตท แมงกานัส แอกติวิเตท คาร์บอน กรวดกรอง 
ทรายกรองคลอรีน ค่าแรงจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ผ้าเขียนป้าย ฟิล์มถ่ายรูป ล้าง อัดขยายรูป
แผ่นซีดี วีดีโอ แผ่นพับ ฯลฯ  
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง หมึกพิมพ์ และค่าซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

  

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 450,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จำนวน 300,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานเทศบาลฯ  และอาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลยุหว่า 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับระบบกระจายเสียงไร้สายเครือข่ายดิจิตอลแบบระยะไกล
อัตโนมัติ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2906 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 60,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท ์ค่าบำรุงรักษาคู่สาย ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาล 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 และหมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาคู่สาย ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของโรงเรียนสันป่าตอง
เทศบาลตำบลยุหว่า 1  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เรื่องการ
ติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2906 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

  

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าลงทะเบียน ค่าธนาณัติ และค่าบริการ ที่
เกี่ยวข้อง ในกิจการของเทศบาล  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2906 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

  

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม เช่น ค่าลงทะเบียนการขออนุญาติให้คลื่นความถี่วิทยุ
สื่อสาร ค่าลงทะเบียนการขออนุญาติให้คลื่นความถี่เสียงไร้สาย ค่าโทรภาพ หรือโทรสาร  
ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตโดยจ่ายเป็น
ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพ้ืนที่สำหรับจัดทำเว็บไซด์  ที่เก่ียวข้องในกิจการของ
เทศบาล 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2906 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
  

  งบลงทุน รวม 320,380 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 320,380 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       

    เก้าอ้ีทำงาน จำนวน 4,280 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ราคาตัวละ 1,070.- บาท จำนวน 4 ตัว มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้
เก้าอ้ีทำงานขาเหล็กชุปฯ ที่พิงและท่ีนั่งเป็นผ้าตะข่าย ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 55 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 54 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 88 เซนติเมตร 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 153
ลำดับที่ 1   

  

    เก้าอ้ีบุนวม จำนวน 25,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม ราคาตัวละ 500.- บาท จำนวน 50 ตัว มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
เก้าอ้ีจัดเลี้ยงโครงเหล็กชุปฯ ที่พิงและที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมปลายขามียาง ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 43 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 89 เซนติเมตร 
ระเบยีบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 153
ลำดับที่ 2  
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    เก้าอ้ีบุนวมยาว จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมยาว จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 10,000.- บาท มี คุณลักษณะพ้ืนฐาน
ดังนี้ เก้าอ้ีบุนวมยาว ที่นั่งสำหรับ 2-3 คนโครงสร้างเป็นไม้จริง บุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม ขา
เหล็กชุปฯ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 81 เซนติเมตร สูงไม่น้อย
กว่า 82 เซนติเมตร  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 155
ลำดับที่ 8 

  

    เก้าอ้ีพลาสติก จำนวน 45,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก ราคาตัวละ 180.- บาท จำนวน 250 ตัว มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ดังนี้ เก้าอ้ีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร สูงไม่น้อย
กว่า 81 เซนติเมตร  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 153
ลำดับที่ 3 

  

    เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 2,900 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน แบบล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 2,900.- บาท มี
คุณลักษณะ พ้ืนฐาน ดังนี้ 
1.ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร   
2. สูงจากพ้ืนถึงพนักพิง สูงไม่น้อยกว่า  100  เซนติเมตร   
3. เบาะหุ้มหนังฉีดขึ้นรูปทั้งตัว 
4. มีพนักพิงและที่พักแขน 
5. มีโช๊คปรับระดับความสูงต่ำของเก้าอ้ีได้  
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 154
ลำดับที่ 4 

    เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 16,800 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  16,800.- บาท
(ห้องประชาสัมพันธ์) มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
1. ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู  
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง  
3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้
รับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์  
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา 
ด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า  
7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว  
ท่อทองแดงไปกลับ หุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  
8. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 154
ลำดับที่ 5 

  

    เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 24,900 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  24,900.- บาท
(ห้องสภาเทศบาลตำบลยุหว่า) มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
1. ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู  
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง  
3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้
รับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  
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4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์  
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน
ราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า  
7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว  
ท่อทองแดงไปกลับ หุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  
8. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 154
ลำดับที่ 6 

    ชุดรับแขก จำนวน 27,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ  27,000.- บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
ชุดรับแขกแบบขาเหล็กชุปโครเมี่ยม แบบสูงประกอบด้วยตัวยาว 1 ตัว ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 178 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 73 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 88 ซม.   ตัวสั้น 2 ตัว ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 62 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 73 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 88 ซม.  โต๊ะกลางมีกระจกชา 1 โต๊ะ
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 90 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 40 ซม.  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ์แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 155
ลำดับที่ 7 

  

    โต๊ะประชุม จำนวน 21,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อโต๊ะประชุม ไม้เมลามีน จำนวน  1  ชุด ราคาชดุละ 21,000.- บาท (ห้องสภา
เทศบาลตำบลยุหว่า) ประกอบด้วย 
1. โต๊ะตัวตรง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  
สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว 
2. โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร  
สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว 
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3. เก้าอ้ีประชุมมีท้าวแขน มีโช๊คปรับได ้มีล้อเลื่อน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 56 เซนติเมตร 
ลึกไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 89 เซนติเมตร จำนวน 8 ตัว 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 156
ลำดับที่ 10 

    โต๊ะพับ จำนวน 64,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อโต๊ะพับ จำนวน  40  ตัว ราคาตัวละ 1,600.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาว ขาเหล็กชุปฯ ปลายขามียางปรับได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 180
เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 155
ลำดับที ่9 

  

    พัดลม ชนิดติดผนัง จำนวน 3,700 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อพัดลม ชนิดติดผนัง  จำนวน  2  เครื่อง (ห้องสภาเทศบาลตำบลยุหว่า) ราคา
เครื่องละ 1,850.-  บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. มีใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว  
2. ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ ปรับส่าย ซ้าย - ขวา และหยุดส่ายได้ควบคุมด้วยรีโมท
คอนโทรล   
3. ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจากสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติ  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 156
ลำดับที่ 11  
  

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน 11,500 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 11,500.- บาท มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ขนาด 15 นิ้ว 
2. มีแอมป์ขยายในตัว 450 RMS 
3. มีช่องเสียบ USB 
4. มีช่องสำหรับเสียบไมค์สายได้ 
5. มีไมค์ลอย 2 ตัว 
6. มีวอลุ่มปรับเสียงทุ้ม แหลมได้ 
7. มีล้อลาก 
8. ไมค์สายพร้อมสาย 15 เมตร 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 157
ลำดับที่ 12  
  

  

   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

    เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 45,900 บาท 

      

  
เพ่ือจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  45,900.- บาท  
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และ
วีดีโอ 
- ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP 
- ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ำ  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 
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- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 157
ลำดับที่ 13  
  

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อ เครื่องทำน้ำเย็น  จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,000.- บาท มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. มีช่องเก็บของ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ลิตร 
2. ชนิดถังน้ำอยู่ด้านล่าง 
3. ตัวตู้เป็นพลาสติก มีคุณสมบัติเป็นพลาสติกไม่ติดไฟ 
4. มีชุดควบคุมกระแสไฟฟ้าเพ่ือยืดอายุการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติ  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 157
ลำดับที่ 14  
  

  

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    เครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 8,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จำนวน 2  เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,000.- บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
6. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
7. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดกระดาษเองได้ 

  



47 
 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 157
ลำดับที่ 15  

    เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2,600 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 2,600.- บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
2. มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm)  
3. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB  
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
5. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
6. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดกระดาษเองได้ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 158
ลำดับที่ 16  

  

    จอแสดงภาพ จำนวน 2,800 บาท 

      

  
เพ่ือจัดซื้อจอแสดงภาพ จำนวน 1  จอ ราคาจอละ  2,800.- บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
2. รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,600x900 Pixel    
 3. มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
4. มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับ
เดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 158
ลำดับที่ 17 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 27,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
ประชาชนทั้งในด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อ หรือ  
โรคระบาดในท้องถิ่น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 138
ลำดับที่ 18 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
   

  

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน       

    ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางฯ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพ่ือเป็นผู้ดำเนินการสำรวจและประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือใช้ประกอบในการ
พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างเป็นกรณีพิเศษ ตามที ่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดข้อแนะนำ และแนวทางปฏิบัติไว้ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ ว 1165 ลงวันที่ 10 มิถุนายน
2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 464,420 บาท 
  งบบุคลากร รวม 445,620 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 445,620 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 445,620 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด
จำนวน 1  อัตรา ดังนี้ 
(1)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 
  และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
  

  

  งบดำเนินงาน รวม 18,800 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 8,800 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 8,800 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำเทศบาล
ของสำนักงานปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ จำนวน  1  อัตรา 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
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   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    

    โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 7,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดทำ/
ทบทวนแก้ไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก่ ค่าจัดประชุมคณะกรรมการประชาคมตำบลคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ได้แก่ ค่ากระดาษ แบบ
พิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการเย็บเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 1921 ลง
วันที่ 16 พฤษภาคม2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับ
อำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560-2570) หน้าที ่137 ลำดับที่ 10 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
   

  

    โครงการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

จำนวน 3,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือค้นหา/ทบทวนปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก ่ค่ากระดาษ
แบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการเย็บเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 1921 ลง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับ
อำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 137
ลำดับที่ 9 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี  
  

 งานบริหารงานคลัง รวม 3,594,520 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,849,820 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,849,820 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,528,400 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล โดยคำนวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 8 อัตรา ดังนี้ 
(1) นักบริหารงานการคลัง  (ผู้อำนวยการกองคลัง)  จำนวน 1 อัตรา 
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา 
(3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จำนวน  1  อัตรา 
(4) นักวิชาการพัสดุ           จำนวน  1  อัตรา 
(5) เจ้าพนักงานพัสดุ         จำนวน  1  อัตรา 
(6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จำนวน  2  อัตรา 
(7) เจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  1  อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่   

  

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้  
(1) นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง) จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500
บาท ซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง โดยคำนวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 266,280 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   จำนวน  1  อัตรา 
(2) คนงานทั่วไป   จำนวน  1  อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 13,140 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   จำนวน  1  อัตรา 
(2) คนงานทั่วไป   จำนวน  1  อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่  
  

  

  งบดำเนินงาน รวม 694,200 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 134,200 บาท 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอก
เวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

  

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 82,800 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อบ้าน ของพนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 2
อัตรา 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562  
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 41,400 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำพนักงาน
เทศบาลของกองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ จำนวน 3 อัตรา 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  
  

  

   ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยจัดเก็บ/รวบรวมข้อมูลงาน ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บ
รายได,้ งานการเงินและบัญชี , งานพัสดุ , งานเก็บค่าธรรมเนียมและขนขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาล และค่าจ้างเหมา บริการต่าง ๆ     
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่ง อย่างใดซึ่งมิใช้เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการกำจัด
ปลวก ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายได้ ในประเภท
รายจ่ายนี้    
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่า  ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    

    ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
รวมทั้ง ผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรี ให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาล
ตำบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ  
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

  

    ค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 60,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียน
ประชุม ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

  

    โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 40,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือปรับปรุงในระบบแผนที่ภาษีและพัฒนางานจัดเก็บรายได้ ให้มีฐานข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ ได้แก่ ค่าปรับปรุงข้อมูลฯ ค่าตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ ค่าบริการด้านการให้
ความช่วยเหลือที่ปรึกษาด้านโปรแกรมแผนที่ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.3/ว4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 137
ลำดับที่ 13 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน บนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และการพัฒนาบริการสุขภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี  

    โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนแบบเชิงรุก จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนแบบเชิงรุก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยอาศัยหลักการ Smart City ในการชำระภาษีท้องถิ่น/
ค่าธรรมเนียม เพ่ือเพ่ิมทางเลือกและบริการสำหรับผู้ชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม ลดขั้นตอน
ชำระภาษี ประชาชนได้รับการบริการที่เร็วขึ้น และช่วยตรวจสอบข้อมูลผู้ชำระภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.3/ว4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 137
ลำดับที่ 12 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน บนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และการพัฒนาบริการสุขภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ หอกระจาย
ข่าวประจำหมู่บ้าน ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบเสียงไร้สายเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมรถขยะ ที่ชำรุดเสียหาย หรือจำเป็นต้องบำรุงรักษา
เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกว่าเดิม และเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  

  

   ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของท่ีเป็นวัสดุโดยสภาพ เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ 
หรือไม่คงสภาพเดิมรวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งภาษี ค่าติดตั้ง  
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
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   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น เครื่องวัดระยะ ตลับเมตร สำหรับงานสำรวจข้อมูล
การการจัดเก็บ ภาษีป้าย และภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

  

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ สำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์
ส่วนกลาง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน หม้อแบตเตอรี่ผ้าใบเบรก ไส้กรอง ฯลฯ     
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง หมึกพิมพ์ และค่าซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

  

  งบลงทุน รวม 50,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 50,500 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       

    เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 2,900 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน แบบล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 2,900 บาท มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1.ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร   
2. สูงจากพ้ืนถึงพนักพิง สูงไม่น้อยกว่า  100  เซนติเมตร   
3. เบาะหุ้มหนังฉีดขึ้นรูปทั้งตัว  
4. มีพนักพิงและที่พักแขน 
5. มีโช๊คปรับระดับความสูงต่ำของเก้าอ้ีได้   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที ่159
ลำดับที่ 19  
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    ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 3 ลิ้นชัก จำนวน 4,000 บาท 

      

  
- เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 3 ลิ้นชัก   มือจับแบบฝัง พร้อมกุญแจล๊อคลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ 
ราคาตู้ละ  4,000.- บาท 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 159
ลำดับที่ 20 

  

    ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 3,800 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนแบบทึบ ขนาด 4 ฟุต  2 ประต ู มือจับแบบฝัง พร้อม
กุญแจล๊อคแผ่นชั้นวาง ปรับระดับได ้2 แผ่น  จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ  3,800.- บาท 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 159
ลำดับที่ 21  

  

    โต๊ะทำงาน จำนวน 4,250 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงานชนิด 2 ลิ้นชัก พร้อมถาดคีย์บอร์ด จำนวน 1 ตัว ราคาตัว ละ 4,250.-
บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร  
2. ลึกไม่น้อยกว่า  60  เซนติเมตร    
3. สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร   
4. ราคารวมกระจก 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ ์ 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 159
ลำดับที่ 22  

    พัดลม ชนิดติดผนัง จำนวน 5,550 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง  จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,850.- บาท มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. มีใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
2. ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ ปรับส่าย ซ้าย - ขวา และหยุดส่ายได้ควบคุรด้วยรีโมท
คอนโทรล 
3. ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจากสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติ  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 159
ลำดับที่ 23  
  

  

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ
30,000.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกน
เสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
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3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 160
ลำดับที่ 24  
  

 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท 
  งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 355,320 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 355,320 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด
จำนวน 1  อัตรา ดังนี้ 
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา 
 และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,008,800 บาท 

  งบบุคลากร รวม 924,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 924,000 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 316,200 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด
จำนวน 1  อัตรา ดังนี้ 
       (1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1  อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,800 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพ่ิมสำหรับการสู้รบ (พสร.) ฯลฯ
จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 
        (1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1  อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

  

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 540,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
ดังนี้  
(1) คนงานทั่วไป  จำนวน 5 อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   

  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว,เงินปรับเพิ่ม
ตามคุณวุฒิ ฯลฯ จำนวน  5 อัตรา ดังนี้ 
(1) คนงานทั่วไป  จำนวน 5 อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
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  งบดำเนินงาน รวม 84,800 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 4,800 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 4,800 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำเทศบาล
ของสำนักงานปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ จำนวน  1  อัตรา 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  
  

  

   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   

    โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรและประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย
และสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้ กรณีเกิดภัยในพ้ืนที่ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเชื้อเพลิง  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน  2565 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 101
ลำดับที่ 1 
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- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม  

    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี เพ่ือ
ป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยที่เกิดจากมลพิษหมอกควัน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ ได้แก่ ค่าเอกสารป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำสปอร์ตโฆษณา ค่าจ้างเหมา
รถประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์ในการดับไฟ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน  2565 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 130
ลำดับที่ 3 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    

  

    โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจำเทศบาลตำบลยุหว่า 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
เทศบาลตำบลยุหว่า ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย ระบบบัญชาการ
เหตุการณ ์(Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการ 
สาธารณภัยในพื้นท่ีเกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก่ ค่าลงทะเบียน  
ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
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ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 106
ลำดับที่ 21 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม 

    โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพ่ือเพ่ิม
จำนวนสมาชิก อปพร. และเพ่ิมทักษะความรู้ให้กับสมาชิก อปพร. โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าท่ีพักค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
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- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0818.2/ว 257 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 101 
ลำดับที่ 2 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม  

    โครงการร้อยใจรักษ์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร้อยใจรักษ์ เพ่ือเรียนรู้วิธีการพัฒนาทางเลือกด้วย
ศาสตร์พระราชา ในสภาพภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกัน เรียนรู้วิธีการจัดการกับปัญหา 
ยาเสพติด ในพ้ืนที่ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าท่ีพัก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 106
ลำดับที่ 20 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม   

  

    โครงการสนับสนุนกิจการ อปพร. จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนกิจการ อปพร.  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การปฏิบัติงานของ สมาชิก อปพร. 
มีความพร้อม มีประสิทธิภาพ มีขวัญ กำลังใจ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก่  
ค่าเครื่องแบบ อปพร. ค่าวัสดุ  อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน  2565  
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 101
ลำดับที่ 3 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม 
  

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 106,860 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 54,200 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   

    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 35,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ การประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
ขับข่ีปลอดภัย การตั้งด่านตรวจช่วงเทศกาล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก่  
ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มาช่วยปฏิบัติงาน ค่าตั้งด่านตรวจให้บริการประชาชน
ค่าอาหารค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา บริการจัดทำแผ่น
พับ โปสเตอร์ใบปลิว สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1123  
ลงวันที่ 9 เมษายน2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน  2565  
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เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 102
ลำดับที่ 4 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม 
  

   ค่าวัสดุ รวม 19,200 บาท 

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 19,200 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า วาล์ว
น้ำดับเพลิง ฯลฯ สำหรับดำเนินงานของศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลยุหว่า      
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน  2565 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
  

  

  งบลงทุน รวม 52,660 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 52,660 บาท 
   ครุภัณฑ์การเกษตร       

    เครื่องสูบน้ำ จำนวน 32,800 บาท 

      

  
เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ  แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน  4 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 8,200.- บาท  สูบน้ำได ้1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า  มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้  
1 เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า หรือขนาด
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 160 ซีซี 
2 ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) 
3 สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด  
4 ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
5 อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้ 

  



69 
 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 158
ลำดับที่ 18 

    สายส่งน้ำ/สายดูดน้ำ จำนวน 19,860 บาท 

      

  
เพ่ือจัดซื้อสายส่งน้ำและสายดูดน้ำ  มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
1 สายส่งน้ำ ไนล่อน ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2 ม้วน  สามารถทนต่อแรงดันในการส่งน้ำได้
น้ำหนักเบา สามารถขนย้ายได้ง่าย 
2 สายดูดน้ำ ไฮล่อน ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 24 เมตร มีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการขนส่งและ
นำไปใช้งาน มีความอ่อนตัวได้ดี โค้งหักงอเปลี่ยนทิศทางได้ตามท่ีต้องการ ไม่เป็นปมตีบ หรือ
แตกออก 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 167
ลำดับที่ 51 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



70 
 

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,031,680 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,406,280 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,406,280 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,364,280 บาท 

      

  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา 
จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 
       (1)  นักบริหารงานการศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ) จำนวน  1  อัตรา 
       (2)  นักวิชาการศึกษา  จำนวน  1  อัตรา 
       (3)  เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

  

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้  
(1) นักบริหารงานการศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้รับเงินประจำ
ตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
  

  

  งบดำเนินงาน รวม 1,608,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 113,000 บาท 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

  

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 85,200 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อ ของพนักงานเทศบาล จำนวน  2  อัตรา ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562  
  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 17,800 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 2 อัตรา ของพนักงานเทศบาลของ 
กองการศึกษาฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  
  

  

   ค่าใช้สอย รวม 1,420,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,290,000 บาท 

      

  
1. ค่ารับวารสาร จำนวน 80,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้าน  
หมู่ที ่1–9 และ 11-15 ตำบลยุหว่า      
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายหรือแผงปิดประกาศ ทำสื่อสิ่งพิมพ์การบันทึกภาพยนตร์
วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูป การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมของ
เทศบาล  ในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ   
3. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,200,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลยุหว่า , โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน , งานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดเทศบาล  ฯลฯ     
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ซึ่งมิใช้เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือ ค่าจ้าง
เหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่า  ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง
รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพเิศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
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    ค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการอบรม ประชุม สัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ,
พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของ
เทศบาล 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

  

    โครงการเพิ่มศักยภาพคณะครูและบุคลากรกองการศึกษา จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพ่ิมศักยภาพคณะครูและบุคลากรกองการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู้มาใช้เพ่ือให้เกิด
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อ
บุคลากร ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตำบลยุหว่า  
โดยมีค่าใช้จ่ายตามโครงการ ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรมค่าท่ีพัก
ของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 113
ลำดับที่ 1 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา  
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   ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด  
ไม่เกิน 5,000.- บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน สำหรับกองการศึกษา ฯ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า และโรงเรียนสันป่าตองเทศบาล
ตำบลยุหว่า 1 เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าติดตัง้ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน  2565 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  

  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง หมึกพิมพ์ และค่าซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน  2565 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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  งบลงทุน รวม 17,400 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 17,400 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       

    ตู้เอกสาร จำนวน 4,500 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ  4,500.- บาท           
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ มีชั้นในตู้ 2 แผ่น ชั้นปรับระดับได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 149
เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 87 เซนติเมตร   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็น 
ต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และจะ
ดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )  ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 
160 ลำดับที่ 25 

  

    โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,400 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 1,400.- บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ดังนี้ โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบไม้ Top เป็นผิว PVC สามารถกันน้ำได้ มี 1 สไลด์มีที่วาง CPU
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 60 สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็น 
ต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และจะ
ดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 160
ลำดับที่ 26 
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   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน 11,500 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 11,500.- บาท มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ขนาด 15 นิ้ว 
2. มีแอมป์ขยายในตัว 450 RMS 
3. มีช่องเสียบ USB 
4. มีช่องสำหรับเสียบไมค์สายได้ 
5. มีไมค์ลอย 2 ตัว 
6. มีวอลุ่มปรับเสียงทุ้ม แหลมได้ 
7. มีล้อลาก 
8. ไมค์สายพร้อมสาย 15 เมตร 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 160
ลำดับที่ 27  
  

  

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,191,960 บาท 
  งบบุคลากร รวม 7,409,829 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 7,409,829 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 4,790,889 บาท 

      

  
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา
จำนวน 13 อัตรา ดังนี้ 
(1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน  2  อัตรา 
(2)  คร ู(ค.ศ.3)      จำนวน  2  อัตรา 
(3)  คร ู(ค.ศ.2)      จำนวน  7  อัตรา 
(4)  คร ู(ค.ศ.1)      จำนวน  2  อัตรา 
    และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 268,800 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา
จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 
(1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน  2  อัตรา 
(2)  คร ู(ค.ศ.3)      จำนวน  2  อัตรา 
    และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

  

   เงินวิทยฐานะ จำนวน 562,800 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ  จำนวน 11 อัตรา ดังนี้ 
(1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ค.ศ.3) จำนวน  2 อัตรา 
(2) คร ู(คศ. 3) จำนวน  2  อัตรา 
(3) คร ู(คศ.2) จำนวน  7  อัตรา 
ซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2554 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 
ไม่เกิน 12 เดือน 

  

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,722,960 บาท 

      

  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 11 อัตรา 
ดังนี้ 
(1)  คนสวน       จำนวน  1  อัตรา 
(2)  ผู้ช่วยครู     จำนวน  3  อัตรา 
(3)  ผู้ดูแลเด็ก   จำนวน  2  อัตรา 
(4)  บุคลากรสนับสนุนการสอน    จำนวน  2  อัตรา 
(5)  บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา  จำนวน  1  อัตรา 
(6)  คนงานทั่วไป    จำนวน 2  อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
   

  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 64,380 บาท 

      

  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่ม 
ค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ จำนวน  5 อัตรา ดังนี้ 
(1) คนสวน    จำนวน 1 อัตรา 
(2) บุคลากรสนับสนุนการสอน    จำนวน 1 อัตรา 
(3) บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา    จำนวน 1 อัตรา 
(4)  คนงานทั่วไป    จำนวน 2 อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
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  งบดำเนินงาน รวม 3,127,631 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 2,132,171 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทำบุญเปิดอาคารเรียน โรงเรียนสันป่าตองเทศบาล
ตำบลยุหว่า 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทำบุญเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสันป่าตองเทศบาล
ตำบลยุหว่า 1 เพ่ือความเป็น  สิริมงคล ความสามัคคีสมานฉันท์ของคณะครูและ
บุคลากร นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของ
คณะครูและบุคลากร นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า เพ่ือเป็นการทำนุบำรุง
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีส่วนร่วม 
ในการทำกิจกรรมร่วมกันของบุคลากร โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก ่ค่าจัดสถานที ่ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าจตุปัจจัยไทยทานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  ฯลฯ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 117
ลำดับที่ 17 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
   

  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   

    ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กไทยปลอดภัยไม่จมน้ำ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเด็กไทยปลอดภัยไม่จมน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า และโรงเรียนสันป่าตองเทศบาล
ตำบลยุหว่า 1 ได้พัฒนาให้มีทักษะการว่ายน้ำสามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่ออยู่ในสภาวะ
จมน้ำ เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก่ 
ค่าบำรุงสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่ง ค่าป้ายไวนิล ค่าอุปกรณ์ในการ
ฝึกว่ายน้ำ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 113
ลำดับที่ 3 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 

    โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีวินัย มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต อันจะนำไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน
ได้มีกิจกรรม การละเล่น การแสดงความสามารถ และการแสดงออกทางด้านความคิดและ
จินตนาการในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มท่ี มีความสนุนสนานในการร่วมกิจกรรม  เด็ก เยาวชน ครู
ผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น
กลุ่มพัฒนาสตรี โรงเรียนในเขตตำบลยุหว่า และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายโครงการ, ค่าอาหาร, คา่เครื่องดื่ม,ค่าของขวัญ ของรางวัล, 
ค่าวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 113
ลำดับที่ 4 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
   

  

    โครงการร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกับโรงเรียน 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 60,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกับโรงเรียน สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านทักษะวิชาการ เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่าสู่สาธารณชน เพ่ือสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า  โดยมีค่าใช้จ่าย
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ตามโครงการฯ ได้แก่ ค่าจ้างเหมารถ ค่าท่ีพัก ค่าอาหารกลางวันค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมา
อ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 115
ลำดับที่ 9 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
   

    โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า 

จำนวน 40,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีคุณธรรมและจริยธรรม ตามคุณธรรม
พ้ืนฐาน และมีความพร้อมในการเรียนรู้ตามพัฒนาการแห่งวัย และเต็มตามศักยภาพเพ่ือ
พัฒนาด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคมอย่างรอบด้าน โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก ่ค่าป้าย
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 114
ลำดับที่ 5 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
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    โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษา จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาของโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียน
สันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝน เพ่ิมพูน
ความรู้และเตรียมความพร้อมด้านภาษา ในระดับชั้นเรียนต่อไป โดยมีค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 
ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 113
ลำดับที่ 2 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
  

  

    โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ตำบลยุหว่า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านทักษะวิชาการ เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่าสู่สาธารณชน เพ่ือสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับ
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า โดยมีค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ ได้แก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัลการแสดง ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 114
ลำดับที่ 6 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 

    สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1,742,171 บาท 

      

  
(1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 859,005.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาล , ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลยุหว่า และโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 ปีการศึกษา 2/2565
และปีการศึกษา 1/2566     
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน
49,300.- บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า 
(3) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน รวม 19,200.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า เป็น
เงิน 9,600.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ของโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
เป็นเงิน 9,600.- บาท 
(4) ค่าปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน รวม  20,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในสำหรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัด อปท. ที่บิดา/มารดา/
ผู้ปกครอง มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 36,000.- บาท/ปี ในระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) จัดสรรเป็นรายบุลคล โดยใช้ข้อมูล
จากระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  
   (5) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียน รวม 339,100.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า  
เป็นเงิน 161,500.- บาท     
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
เป็นเงิน 140,600.-บาท     
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 
(เงินเพ่ิมเติมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ในอัตราคนละ
500.- บาท ต่อปี) เป็นเงิน  37,000.- บาท    
(6) ค่าหนังสือเรียน รวม 72,196.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า เป็น
เงิน 19,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
เป็นเงิน 53,196.- บาท  
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(7) ค่าอุปกรณ์การเรียน รวม 47,860.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
จำนวน 19,000.- บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 
เป็นเงิน 28,860.- บาท     
(8) ค่าเครื่องแบบนักเรียน รวม 55,140.- บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า 
เป็นเงิน  28,500.- บาท       
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 
เป็นเงิน  26,640.- บาท     
(9) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวม 76,370.-  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลยุหว่าเป็นเงิน  40,850.- บาท         
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสันป่าตองเทศบาล
ตำบลยุหว่า 1 เป็นเงิน 35,520.- บาท     
(10) ค่าไฟฟ้า โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 144,000.- บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 จำนวน 72,000.- บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาล เทศบาลตำบลยุหว่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน  72,000.- บาท   

      

  
(11) ค่าน้ำประปา โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 60,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 จำนวน 40,000.- บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล เทศบาลตำบลยุหว่า และศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 20,000.- บาท 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 114
ลำดับที่ 7  
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   ค่าวัสดุ รวม 987,860 บาท 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 987,860 บาท 

      

  
(1) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 70,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะที่ตักขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำฯลฯ สำหรับใช้ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน
และอาคารสถานที่อ่ืน ๆ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า และ
โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 
(2) อาหารเสริม (นม) จำนวน 917,860 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
จำนวน 3 โรงเรียน สำหรับเดก็นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า และโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1ปี การศึกษา
2/2565 และปีการศึกษา 1 /2566 จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, เด็ก
อนุบาล และเด็กป.1 - ป.6 จำนวน 260 วัน ให้พิจารณาตั้งงบประมาณรองรับในอัตราคนละ
7.37 บาท  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
   

  

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,600 บาท 

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 7,600 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตโดยจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพ้ืนที่สำหรับจัดทำเว็บไซด์  ที่เกี่ยวข้องในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลยุหว่า 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2906 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
   

  งบลงทุน รวม 364,300 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 364,300 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       

    เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 9,500 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  9,500.- บาท มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
 1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
 2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
 3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
 4. พร้อมใบมีด 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 161 
ลำดับที่ 28 

  

    เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จำนวน 13,800 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  13,800.- บาท  มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน 
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า 
3. รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 161
ลำดับที่ 29  
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    โต๊ะพับ จำนวน 21,600 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อโต๊ะพับ มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
1. โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาว ขาเหล็กชุปฯ สามารถพับเก็บได้ ปลายขามียางปรับระดับได้
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า
75 เซนติเมตร จำนวน  6  ตัว ๆ ละ 1,600.- บาท เป็นจำนวนเงิน 9,600.- บาท  
2. โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาว ขาเหล็กชุปฯ ปลายขามียางปรับได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
120 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตรจำนวน 10 ตัวๆ
ละ 1,200.- บาท เป็นจำนวนเงิน 12,000.- บาท 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็น 
ต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และจะ
ดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 161
ลำดับที่ 30  

  

    พัดลม ชนิดติดผนัง จำนวน 37,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อ พัดลม ชนิดติดผนัง จำนวน 20 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,850 บาท มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1. มีขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว  
2. ปรับแรงลม ได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ ปรับส่าย ซ้าย - ขวา และหยุดส่ายได้ควบคุมด้วย
รีโมทคอนโทรล 
3. ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 161
ลำดับที่ 31 

 

 
 

  



87 
 

   ครุภัณฑ์การศึกษา       

    โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า 

จำนวน 224,600 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลยุหว่า สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทสบาลตำบลยุหว่า พร้อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการฝึกปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ และเพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ไอซีทีที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ  มีคุณลักษณะ
เฉพาะ ดังนี้ 
- ตู้แร็ค ขนาด 9U เก็บอุปกรณ์   
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 swith) ขนาด 16 ช่อง 
- ค่าบริการติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ สายแลน ราง บล็อกปลั๊กไฟ ตู้โหลด 
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 10 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ข้อ
ที ่6   
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนประถม จำนวน 10 โต๊ะ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น ฯลฯ  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 162
ลำดับที่ 32 
    

  

   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

    เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 26,900 บาท 

      

  
เพ่ือจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และ
วีดีโอ 
- ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP 
- ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ำ  
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 162
ลำดับที่ 33 
   

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อ เครื่องทำน้ำเย็น  จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,000.- บาท  มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. มีช่องเก็บของ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ลิตร 
2. ชนิดถังน้ำอยู่ด้านล่าง 
3. ตัวตู้เป็นพลาสติก มีคุณสมบัติเป็นพลาสติกไม่ติดไฟ 
4. มีชุดควบคุมกระแสไฟฟ้าเพ่ือยืดอายุการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
     - ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติ  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 162 
ลำดับที่ 34 
   

  

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์ จำนวน 8,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จำนวน 2  เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,000.- บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
6. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
7. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดกระดาษเองได้ 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 162 
ลำดับที่ 35 

    จอรับภาพ จำนวน 12,900 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1  จอ ราคาจอละ  12,900.- บาท มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1. มีขนาดเส้นทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว 
2. ทุกขนาดตามข้อ 1. จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดด้วยสวิตซ์ หรือรีโมท
คอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 163
ลำดับที่ 36 
    

  

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,290,200 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,290,200 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    อุดหนุนโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวง จำนวน 30,000 บาท 

      

  
1. เพ่ือจ่ายอุดหนุนตามโครงการภูมิปัญญาชาวบ้าน สืบสานหัตถกรรมล้านนา (โครงการ
ต่อเนื่อง) จำนวน 20,000.- บาท        
2. เพื่อจ่ายอุดหนุนตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 10,000.-บาท  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 116
ลำดับที่ 14  
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
   

    อุดหนุนโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวง,โรงเรียนวัดกู่คำ  
และโรงเรียนวัดอุเม็ง ตามโครงการกองทุนอาหารกลางวัน 

จำนวน 1,180,200 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวง, โรงเรียนวัดกู่คำ และโรงเรียน 
วัดอุเม็ง ตามโครงการกองทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2565 และปีการศึกษา
1/2566   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 115
ลำดับที่ 8  
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
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    อุดหนุนโรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร) จำนวน 50,000 บาท 

      

  
1. เพื่อจ่ายอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมศิลปะดนตรีและวฒันธรรมท้องถิ่น จำนวน 40,000.-บาท  
2. เพ่ือจ่ายอุดหนุนตามโครงการรักษ์โลกปลอดขยะในโรงเรียน  จำนวน 10,000.- บาท 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่2)  พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 115
ลำดับที่ 12 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ิมพูนมูลค่าเชื่อมโยง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

  

    อุดหนุนโรงเรียนวัดอุเม็ง จำนวน 30,000 บาท 

      

  
1. เพ่ือจ่ายอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ จำนวน 10,000.-บาท 
2. เพ่ือจ่ายอุดหนุนตามโครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง) 
และกลองสะบัดชัย จำนวน 20,000.- บาท  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 116
ลำดับที่ 13 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ิมพูนมูลค่าเชื่อมโยง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
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แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,405,070 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,299,320 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,299,320 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,777,320 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  
กองสาธารณสุข จำนวน  5  อัตรา ดังนี้ 
1. นักบริหารงานสาธารณสุขฯ (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข) จำนวน 1 อัตรา 
2. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 
3. นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา 
4.เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 
5. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   

  

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้ 
1. นักบริหารงานสาธารณสุขฯ (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข) จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท  ซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

  

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 432,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่  พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  
จำนวน  4  อัตรา  และการปรับเพิ่มตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่โดยคำนวณ 
ตั้งจ่าย ไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป  
จำนวน  4  อัตรา เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ  ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน 
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  งบดำเนินงาน รวม 806,800 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 146,800 บาท 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

  

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 120,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อ ของพนักงานเทศบาล จำนวน  2  อัตรา ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4)
พ.ศ. 2562 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
  

  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 16,800 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลของ
กองสาธารณสุข ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ จำนวน 2 อัตรา 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
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- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422/ว257 ลว. 28 มิถุนายน 2559  
เรื่อง ประเภท และอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

   ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 530,000 บาท 

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยจัดเก็บ/รวบรวมข้อมูลงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร 
งานทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข , งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม,
งานรักษาความสะอาด , งานควบคุมป้องกันโรค และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช้เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาแผ้วถาง
วัชพืช ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพ่น ULV และค่าจ้างเหมาบริการสาธารณะที่เป็นกิจการในอำนาจ
หน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายได้ ในประเภทรายจ่ายนี้  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่า  ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    

  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของ
กองสาธารณสุข รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกฯให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล
โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

    ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการอบรม  ประชุม สัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของ
เทศบาล 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  

  

   ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ และวัสดุคงทนถาวรฯ  เช่น  เครื่องเขียน
แบบพิมพ์ น้ำดื่ม  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะที่ตักขยะ  ผ้าปูโต๊ะ  ถุงมือ 
ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก น้ำยาล้างรถขยะ ฯลฯ สำหรับใช้ทำความสะอาดรถขยะที่อยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาล 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4657  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่ายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ยาฆ่า
เชื้อโรค  เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ชุดตรวจสารเสพติด น้ำยาเคม ีวัสดุอื่นที่จำเป็น ค่าวัสดุเคมีทำ
ความสะอาดระบบน้ำประปา เช่น ค่าจัดซื้อแอกติวิเตท แมงกานัส แอกติวิเตท คาร์บอน 
กรวดกรอง ทรายกรองคลอรีน ค่าแรงจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เก็บ ขน ขยะมูลฝอย โดยแต่งกายให้
ถูกต้อง ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก ่ผ้ากันเปื้อน ถุงมือยางหนา รองเท้าบู๊ท  
หมวกคลุมผม ผ้าปิดปาก-จมูก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่องซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง หมึกพิมพ์ และค่าซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
  

  

  งบลงทุน รวม 18,950 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 18,950 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       

    เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 2,900 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน แบบล้อเลื่อน  จำนวน  1  ตัว  ราคาตัวละ  2,900.-  บาท  
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
1. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 
2. สูงจากพ้ืนถึงพนักพิง สูงไม่น้อยกว่า  100  เซนติเมตร 
3. เบาะหุ้มหนังฉีดขึ้นรูปทั้งตัว 
4. มีพนักพิงและที่พักแขน 
5. มีโช๊คปรับระดับความสูงต่ำของเก้าอ้ีได้ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
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- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 163 ลำดับที่ 37 

    เครื่องสำรองไฟ จำนวน 7,500 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ราคาเครื่องละ 2,500.- บาท จำนวน 3 เครื่อง มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )  ของเทศบาลตำบลยุหว่า 
หน้าที่ 164 ลำดับที่ 40 
  

  

    พัดลม ชนิดติดผนัง จำนวน 1,850 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อ พัดลม ชนิดติดผนัง  จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,850.- บาท 
 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. มีใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
2. ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ ปรับส่าย ซ้าย - ขวา และหยุดส่ายได้ควบคุมด้วยรีโมท
คอนโทรล 
3. ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจากสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด  
และจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติ  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า 
 หน้าที่ 163 ลำดับที่ 38 
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    พัดลม ชนิดติดเพดาน จำนวน 3,500 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อ พัดลม ชนิดติดเพดาน  จำนวน  2  เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,750.- บาท 
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. มีใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว  
2. ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ ปรับส่าย ซ้าย - ขวา และหยุดส่ายได้ควบคุมด้วยรีโมท
คอนโทรล   
3. ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจากสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด  
และจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติ  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า 
 หน้าที่ 163 ลำดับที่ 39 
  

  

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    จอแสดงภาพ จำนวน 3,200 บาท 

      

  
เพ่ือจัดซื้อจอแสดงภาพ จำนวน 1  จอ ราคาจอละ  3,200.- บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 
2. รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel    
3. มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
4. มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า 
หน้าที่ 164 ลำดับที่ 41 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าตอง  
ตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่1 บ้านสันป่าตอง ตำบลยุหว่า โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 126
ลำดับที่ 18 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสาธารณสุข 
  

  

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง  
ตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่2 บ้านกลาง ตำบลยุหว่า โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลยุหว่า
หน้าที่ 126 ลำดับที่ 19 
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- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสาธารณสุข 
  

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหวาย 
ตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่3 บ้านหนองหวาย ตำบลยุหว่า โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 127 ลำดับที่ 20 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง  
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสาธารณสุข 
  

  

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกิ่วแลหลวง 
ตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่4 บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 127 ลำดับที่ 21 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง  
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสาธารณสุข 
  

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านอุเม็ง  
ตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่5 บ้านอุเม็ง ตำบลยุหว่าโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 127 ลำดับที่ 22 
 - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง  
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสาธารณสุข 
  

  

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  บ้านหนองปึ๋ง  
ตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่6  บ้านหนองปึ๋ง ตำบลยุหว่า โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลยุหว่า 
หน้าที่ 127 ลำดับที่ 23 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสาธารณสุข 
  

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  บ้านใหม่ม่วงก๋อน  
ตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

จำนวน 20,000 บาท 

   

  - เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่7 บ้านใหม่ม่วงก๋อน ตำบลยุหว่า โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลยุหว่า 
หน้าที่ 127 ลำดับที่ 24 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสาธารณสุข 
 

 

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  บ้านร้อง  
ตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

จำนวน 20,000 บาท 

   

  - เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่8  บ้านร้อง ตำบลยุหว่า โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลยุหว่า 
หน้าที่ 127 ลำดับที่ 25 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสาธารณสุข 
 

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  9  บ้านต้นผึ้ง  
ตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

จำนวน 20,000 บาท 

   

  - เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่ 9  บ้านต้นผึ้ง  ตำบลยุหว่า โดยจ่ายเปน็
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลยุหว่า 
หน้าที่ 127 ลำดับที่ 26 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสาธารณสุข 
 

 

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  11  บ้านศาลา 
ตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

จำนวน 20,000 บาท 

   

  - เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่ 11  บ้านศาลา ตำบลยุหว่า โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลยุหว่า 
หน้าที่ 128 ลำดับที่ 27 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสาธารณสุข 
 

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  12  บ้านดอนตัน  
ตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

จำนวน 20,000 บาท 

   

  - เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่ 12  บ้านดอนตัน ตำบลยุหว่า โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลยุหว่า 
หน้าที่ 128 ลำดับที่ 28 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสาธารณสุข 
 

 

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13  บ้านหนองพันเงิน 
ตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

จำนวน 20,000 บาท 

   

  - เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่13  บ้านหนองพันเงิน ตำบลยุหว่า โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลยุหว่า 
หน้าที่ 128 ลำดับที่ 28 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสาธารณสุข 
 

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง  
ตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

จำนวน 20,000 บาท 

   

  - เพื่อจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่14 บ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง ตำบลยุหว่า 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/3842 ลงวันท่ี 30
มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลยุหว่า 
หน้าท่ี 128 ลำดับท่ี 30 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสาธารณสุข 
 

 

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่15  บ้านหนองสะเรียม  
ตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

จำนวน 20,000 บาท 

   

  - เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่15  บ้านหนองสะเรียม ตำบลยุหว่า โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
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- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลยุหว่า 
หน้าที่ 128 ลำดับที่ 31 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสาธารณสุข 
  

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 545,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 545,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 545,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ
เพ่ือนำความรู้ไปประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัวและขุมชนได้ โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าป้าย  
ค่าแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำยา ค่าฝึกอบรม ค่าศึกษาดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวุฒิบัติ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่จำเป็น 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุ
หว่า หน้าที่ 125 ลำดับที่ 8 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสาธารณสุข 
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    โครงการคุ้มบ้านร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดี พาชีวีมีสุข จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการ
มีสุขภาพด ีเพ่ือให้ผู้นำ/กรรมการคุ้ม/ประชาชน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม   เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการคุ้มบ้านให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ขยะ เพ่ือมีคุ้มบ้านต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้แก่คุ้มบ้านอ่ืนในพื้นที่ โดยมีค่าใช้จ่าย  ได้แก่    
ค่าฝึกอบรมค่าศึกษาดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวุฒิบัตรพร้อมกรอบ  ค่าเงินรางวัล และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 130 ลำดับที่ 4 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

    โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 70,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพน้ำประปาจาก
กระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เปรียบเทียบกับประกาศกรมอนามัย เรื่องเกณฑ์คุณภาพ
น้ำประปาดื่มได้  กรมอนามัย พ.ศ. 2563  เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน
และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการในการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน  เพ่ือเชิดชูเกียรติ
คณะกรรมการประปาหมู่บ้านที่มี คุณภาพน้ำประปาจากกระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563  โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าบริการ
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปา ค่าป้าย เงินรางวัล เกียรติบัตรพร้อมกรอบ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าชุดทดสอบอย่างง่าย  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น  
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 124 ลำดับที่ 7 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    โครงการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยงของประชาชน   
ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลยุหว่าต่อการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือเฝ้าระวังป้องกัน   
การแพร่กระจายของโรคติดต่ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลยุหว่า  
เพ่ือดำเนินการควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพ้ืนที่
เทศบาลตำบลยุหว่า เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการของรัฐที่กำหนด ระดับเทศบาลตำบลยุ
หว่า  โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ป้องกันและควบคุมโรค ค่าจัดทำหน้ากากอนามัย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารแผ่นพับ  
ค่าสติ๊กเกอร์ ค่าจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา อุปกรณ์การแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จำเป็น ฯลฯ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า 
หน้าที่ 123 ลำดับที่ 2 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง  
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสาธารณสุข  
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    โครงการพัฒนาเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 20,000 บาท 

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ตำบลยุหว่า เพ่ือการทำงานของคณะกรรมการทีม
เฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)  โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก ่ค่าป้าย ค่าวัสดุอปกรณ ์  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าใบวุฒิบัตร และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 124 ลำดับที่ 4 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

    โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักและกระแส
ป้องกันยาเสพติด เพ่ือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ค่าใช้จ่าย ได้แก ่ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดหาชุดตรวจหาสาร
เสพติด ค่าฝึกอบรม ค่าศึกษาดูงาน ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร
กลางวันค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวุฒิบัตรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 102 ลำดับที่ 5 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม 

    โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย จำนวน 150,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงลายในพ้ืนที่เทศบาลตำบลยุหว่า เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงลาย เพ่ือให้ความรู้และสร้างอาสาสมัคร
สาธารณสุขในโรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อน้ำยาเคมี ทรายทีมีฟอส ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาพ่นสารเคมี ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันพ่นยา  ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าถุงขยะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/ว 1375 ลว.
8 พฤษภาคม 2563 เรื่องขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดย
ยุงลายปี 2563 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์2563 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุ
หว่า หน้าที่ 123 ลำดับที่ 1 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสาธารณสุข 
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

จำนวน 120,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทำให้สุนัขและแมวในพ้ืนที่
เทศบาลตำบลยุหว่า ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกตัว ให้ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การดูแลสัตว์เลี้ยงและตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนับบ้า เพ่ือให้
ความรู้ฟื้นฟูความรู้ให้แก่อาสาปศุสัตว์และแกนนำชุมชนเทศบาลตำบลยุหว่า เพ่ือลดจำนวน
พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก ่ค่าฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์  ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีน ค่าป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าตอบแทน
ผู้สำรวจประชากรสุนัขและแมว  ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์, เวชภัณฑ์ยา ค่าวุฒิบัตร ค่าบัตรประจำตัวอาสาปศุสัตว์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่จำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0120 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560เรื่อง
แนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10
เมษายน  2561 เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ิมเติม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/4052 ลงวันที่ 15
ธันวาคม 2561 เรื่องนโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่  
1 มีนาคม 2562เรื่องการกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/1049 ลงวันที่ 15
มีนาคม 2562 เรื่องประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่
สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/1795  ลงวันที่   
7พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่
สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
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- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/807 ลงวันที่ 12 มีนาคม
2563 เรื่องขอความร่วมมือออกประกาศกำหนดเขตท้องถิ่นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษ
สุนัขบ้า พ.ศ.2535  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/807 ลงวันที่ 12 มีนาคม
2563 เรื่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม 
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 124 ลำดับที่ 3 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง  
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสาธารณสุข 

    โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพ่ิมข้ึน  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในการดำเนินกิจการได้ถูกต้อง
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดท้องถิ่น เรื่องกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน   ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ  อุปกรณ ์ค่าป้าย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าใบวุฒิบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าจ้างเหมารถราง ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 63 เรื่องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าท่ี 124 ลำดับท่ี 6 
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- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสาธารณสุข 

    โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย จำนวน 25,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เรื่องการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย ให้ผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้ และปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร มีความรู้
เรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลและปฏิบัติได้ มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการ
ด้านอาหารและปฏิบัติได้  ให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทในการบริหารจัดการกิจการ
ของตนเอง ทราบถึงวิธีการควบคุมคุณภาพอาหารให้สะอาดปลอดภัย มีทักษะในการปฏิบัติ  
งานที่ถูกต้อง เพ่ือยกย่องชมเชย  สถานที่จำหน่ายอาหารที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขี้น  
โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าฝึกอบรม ค่าศึกษาดูงาน ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
อบรม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่าป้าย  
ค่าวุฒิบัตรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 125 ลำดับที่ 10 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสาธารณสุข 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 588,120 บาท 

  งบบุคลากร รวม 552,120 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 552,120 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 392,700 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสำนัก
ปลัด จำนวน  1  อัตรา ดังนี้  
(1) นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1  อัตรา และการปรับเพิ่มตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ 
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

  

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 158,280 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 
(1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จำนวน  1  อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 1,140 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว,เงินปรับเพ่ิม
ตามคุณวุฒิ ฯลฯ จำนวน  1 อัตรา ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จำนวน  1  อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   

  

  งบดำเนินงาน รวม 36,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท 

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อบ้าน ของพนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า
จำนวน 1 อัตรา  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,036,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 396,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 396,000 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 324,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ พนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา  
และการปรับ เพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่โดยคำนวณตั้งจ่าย ไว้ไม่เกิน 12 เดือน   

  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 72,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง จำนวน 3  อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่ม สำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อ
สุขภาพ จำนวน 3 คน โดยคำนวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
และการปรับเพิ่มตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่โดยคำนวณต้ังจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน  

  

  งบดำเนินงาน รวม 1,580,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 1,580,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      
    โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเขตเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 1,430,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการ
สาธารณะในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นท่ี เพ่ือบริการจัดเก็บขยะอันตรายในพ้ืนที่ เพ่ือ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  โดยมีค่าใช้จ่าย  ได้แก่ ค่าจ้างเหมากำจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ       
- พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที ่18 ตุลาคม 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 627  
ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 485   
ลงวันท่ี 5กุมภาพันธ์ 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 698  
ลงวันท่ี 22กุมภาพันธ์ 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0820.2/ว 485  
ลงวันท่ี 5กุมภาพันธ์ 2562 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0820.3/ว 1499 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16
เมษายน 2563 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 129 ลำดับที่ 1 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

    โครงการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน จำนวน 150,000 บาท 

      

  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการตามโครงการบริหารจดัการขยะในหมู่บ้าน เพื่อคัดแยก
ขยะ ในหมู่บ้านและลดปริมาณขยะ ได้แก ่ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย คา่วัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ที่
จำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบา้นเมือง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2560 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลว. 18 ตุลาคม 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เร่ืองซักซ้อมแนว
ทางการจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 
2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14
มีนาคม 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0820.3/ว 1499 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16
เมษายน 2563 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 129 ลำดบัที่ 2 
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- ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลตำบลยุหว่า ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าตอง ตามโครงการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่1 บ้านสันป่าตอง ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม
และการคัดแยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้  
มีส่วนร่วมในการพัฒนา แก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม
2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลยุ
หว่า หน้าที่ 131 ลำดับที่ 10 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหวาย 
ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้มบ้านอย่าง
ยั่งยืน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่3  บ้านหนองหวาย ตามโครงการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน 
มีความรู้ มีส่วนร่วมในการพัฒนา แก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม
2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 133 ลำดับที่ 12 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  

  

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  4 บ้านกิ่วแลหลวง 
ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้มบ้านอย่าง
ยั่งยืน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่4 บ้านกิ่วแลหลวง ตามโครงการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ มีส่วนร่วมในการพัฒนา แก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม
2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 133 ลำดับที่ 13 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  

    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองปึ๋ง ตามโครงการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่6 บ้านหนองปึ๋ง ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม
และการคัดแยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา แก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม
2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 131 ลำดับที่ 15 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านดอนตัน 
ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้มบ้านอย่าง
ยั่งยืน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่12 บ้านดอนตัน ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม
และการคัดแยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา แก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม
2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลยุหว่า 
หน้าที่ 132 ลำดับที่ 20 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  

  

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองสะเรียม 
ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้มบ้านอย่าง
ยั่งยืน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่15 บ้านหนองสะเรียม  ตามโครงการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะในคุ้มบ้านอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ มีส่วนร่วมในการพัฒนา แก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม
2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 133 ลำดับที่ 23 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 627,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 477,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 477,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
  

    

    โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลยุหว่า จำนวน 45,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมสูงอายุตำบลยุหว่า โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม วันสำคัญต่าง ๆ เพ่ือให้ชมรมผู้สูงอายุ
เป็นชมรมท่ีมีคุณภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจและสังคม โดยมีค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก่
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆที ่จำเป็น   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 108 ลำดับที่ 4  
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม 
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    โครงการคลีนิกกฏหมายเคลื่อนที่เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นเชิงรุก จำนวน 1,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการคลีนิกกฎหมายเคลื่อนที่เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
เชิงรุก (ทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ) เพ่ือให้หมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงให้หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันปัญหาอาชญากรรม การทุจริตประพฤติมิชอบและการกระทำผิดต่าง ๆ ใน
หมู่บ้าน โดยใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 109 ลำดับที่ 8 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม 

  

    โครงการเผยแพร่สร้างการรับรู้ด้านการประกันภัยเชิงรุก จำนวน 1,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเผยแพร่สร้างการรับรู้ด้านการประกันภัย
เชิงรุก เพ่ือให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายจราจร กฎหมายประกันภัย การประกัน
วินาศภัย การประกันภัยรถ ให้แก่กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรและประชาชน โดยใช้จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 109 ลำดับที่ 9 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม 
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    โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพ่ือกระตุ้นจิตสำนึกและ
ทัศนคติที่ดีในการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพ่ือสร้างทักษะในการ
ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวุฒิบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 125 ลำดับที่ 9 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสาธารณสุข 
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    โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพตำบลยุหว่า จำนวน 150,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพตำบล 
ยุหว่า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แกนนำสุขภาพตำบลยุหว่ามีความรู้เรื่องโรคทั่วไป
เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้แกนนำสุขภาพตำบลยุหว่ามีความรู้เรื่องพิษภัยสารเคมีตกค้างในร่างกาย
เพ่ิมข้ึน มีความรู้เพ่ือบทบาทของแกนนำสุขภาพเพ่ิมข้ึน นำประสบการณ์ได้รับมาใช้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และนำไปประยุกต์ในการดำเนินงานในพ้ืนที่  โดยมี
ค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าป้ายค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าท่ีพัก ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น    
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า    
หน้าที่ 125 ลำดับที่ 12 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสาธารณสุข 
  

  

    โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลยุหว่า  
ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประกาศเกียรติคุณแก่สตรีที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
และชุมชน เพ่ืออบรมเพ่ิมความรู้ให้กลุ่มสตรี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยมีค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าทำกรอบพร้อมใบประกาศฯ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
จำเป็น  
 
 
 
 

  



128 
 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 107 ลำดับที่ 3 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม 

    โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน จำนวน 15,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพกลุ่มสตรี
แม่บ้าน พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค ์เพ่ืออบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม เป็น
การสร้างโอกาส ทางเลือกในการประกอบอาชีพเพ่ือเสริมรายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดย
มีค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 97 ลำดับที่ 1 
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- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านเศรษฐกิจ 
  

    โครงการส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ของสตรีตำบลยุหว่า 

จำนวน 150,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของสตรีตำบลยุหว่า  พ.ศ. 2566  โดยมีวัตถุประสงค ์เพ่ืออบรมให้ความรู้  
ได้เรียนรู้จากสถานที่จริง สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มสตรีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก ่ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  ค่าจ้าง
เหมารถยนต์ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซอ้มแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 256
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 108 ลำดับที่ 5 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม  

  

    โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยุหว่า จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล 
ยุหว่า โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และศึกษาต่อไป โดยมีค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น  
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 31 ลำดับที่ 17 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความ
มั่นคง การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม 

    โครงการสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า จำนวน 15,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล 
ยุหว่า โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย มีทักษะ
ประสบการณ ์ความรู้ แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 107 ลำดับที่ 1 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม 
 
  

  



131 
 

  งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ
สนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่าย OTOP ในงานมหกรรม 
ไม้ดอกไม้ประดับ 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่าย OTOP ในงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 97 ลำดับที่ 2 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านเศรษฐกิจ  
  

  

    
อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ
สนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่าย OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน 
OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่าย OTOP ในงานฤดู
หนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562  
เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 97 ลำดับที่ 3 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านเศรษฐกิจ 
   

   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าตอง  
ตามโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่1 บ้านสันป่าตอง ตำบลยุหว่า โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 102 ลำดับที่ 6 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม 
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    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  บ้านกลาง  ตามโครงการ
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่ 2  บ้านกลาง ตำบลยุหว่า โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 102 ลำดับที่ 7 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง   
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม   

  

    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหวาย 
 ตามโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่3 บ้านหนองหวาย ตำบลยุหว่า โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 103 ลำดับที่ 8 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง   
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม  
   

    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  บ้านกิ่วแลหลวง 
ตามโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่4 บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า 
 หน้าที่ 103 ลำดับที่ 9 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง   
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม  
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    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  บ้านอุเม็ง  ตามโครงการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่5  บ้านอุเม็ง ตำบลยุหว่า โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 103 ลำดับที่ 10 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง   
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม  
   

  

    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  บ้านหนองปึ๋ง ตามโครงการ
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่6 บ้านหนองปึ๋ง  ตำบลยุหว่า โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 103 ลำดับที่ 11 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง   
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม  
   

    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ม่วงก๋อน 
 ตามโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่7 บ้านใหม่ม่วงก๋อน ตำบลยุหว่า โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 104 ลำดับที่ 12 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม 
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    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  บ้านร้อง ตามโครงการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่8 บ้านร้อง ตำบลยุหว่า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 104 ลำดับที่ 13 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม 
   

  

    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  บ้านต้นผึ้ง ตามโครงการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่9  บ้านต้นผึ้ง จ่ายตามโครงการเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 104 ลำดับที่ 14 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม 
   

    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11  บ้านศาลา ตามโครงการ
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่11 บ้านศาลา ตำบลยุหว่า โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562  
เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 104 ลำดับที่ 15 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง   
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง  
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม  
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    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12  บ้านดอนตัน ตามโครงการ
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่12 บ้านดอนตัน ตำบลยุหว่า โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า 
หน้าที่ 105 ลำดับที่ 16 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง   
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม  
  

  

    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองพันเงิน 
ตามโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่13 บ้านหนองพันเงิน ตำบลยุหว่า โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562  
เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 105 ลำดับที่ 17 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง   
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม  
   

    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง 
ตามโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่14  บ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง 
ตำบลยุหว่า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 105 ลำดับที่ 18 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง   
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม  
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    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองสะเรียม 
ตามโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่15 บ้านหนองสะเรียม ตำบลยุหว่า โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 105 ลำดับที่ 19 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง   
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านสังคม  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



142 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 120,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 120,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 120,000 บาท 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 
(1)  คนงานทั่วไป    จำนวน  1  อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
จำนวน  1 อัตรา ดังนี้ 
(1) คนงานทั่วไป    จำนวน 1 อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

  

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 718,600 บาท 
  งบบุคลากร รวม 120,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 120,000 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 
(1)  คนงานทั่วไป    จำนวน  1  อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
จำนวน  1 อัตรา ดังนี้ 
(1) คนงานทั่วไป    จำนวน 1 อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
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  งบดำเนินงาน รวม 336,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 336,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน ตำบลยุหว่า จำนวน 130,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน ตำบลยุหว่า โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชน ประชาชน เพ่ือพัฒนาการกีฬาในระดับ
ตำบลให้มีมาตรฐานสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมและยกระดับความสามารถด้านกีฬา
ให้กับเยาวชน ประชาชน ในเขตพ้ืนที ่เพ่ือลดปัญหาต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพ
ติด สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่คณะ พัฒนาการกีฬาในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้
มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเงิน
รางวัลถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 119 ลำดับที่  10 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
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    โครงการแข่งขันเรือพาย จำนวน 60,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันเรือพาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลยุหว่า เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทางน้ำ เพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพท่ีแข็งแรงและส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายในชุมชน เพ่ือส่งเสริมการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ โดยมีค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาทำทุ่น
และสถานที ่ค่าตอบแทนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าจ้าง 
นักพากย์เรือ ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )  ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 120 ลำดับที่ 13 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 

  

    โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนประชาชนได้ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนได้แสดงออกทางความสามารถทางด้าน
กีฬาในระดับอำเภอ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย
อารมณ์และจิตใจ เพ่ือสร้างให้เยาวชน ประชาชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมี
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าชุดนักกีฬา ค่าเสื้อผู้จัดการทีม ค่าตอบแทนผู้ควบคุมทีม ค่าเวชภัณฑ์ ยา
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 120 ลำดับที่ 12 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
   

    โครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 60,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้ออกกำลังกาย และ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ได้แสดงออกทางความสามารถทางด้าน
กีฬา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน มีสุขภาพที่ด ีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ เพ่ือสร้างให้
นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  โดยมีค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก่ ค่าจ้าง
เหมารถยนต์ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 120 ลำดับที่ 11 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
  

  

    โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 36,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเกิดชมรมออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ
ตำบลยุหว่า เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี แข็งแรงสมบูรณ ์โดยมีค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 )  ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 120 ลำดับที่ 14 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
  

  งบลงทุน รวม 192,600 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 192,600 บาท 
   ครุภัณฑ์กีฬา       

    อุปกรณ์ซิทอัพ บริหารหน้าท้อง และออกกำลังขา จำนวน 48,200 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ซิทอัพ บริหารหน้าท้อง และออกกำลังขา จำนวน 2 ชุด  
ราคาชุดละ 24,100.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1. โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว โครงสร้าง
รอง วัสดุท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว 
2. เบาะนั่งและพนักพิง พลาสติกรูปทรงโค้งมน กว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร 
3.  สี แบบโพลียูรีเทรน (สี 2K) ที่มีความเงางาม ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานเครื่อง
ออกกำลังกายกลางแจ้งโดยเฉพาะ 
4. พร้อมฐานคอนกรีตสำหรับวางเครื่องออกกำลังกาย
กลางแจ้ง ขนาด 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร หนา 10 เซนติเมตร และป้ายคู่มือการเล่น 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด  
และจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือ
ปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 164 ลำดับที่ 42 
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    อุปกรณ์บริหารข้อเข่า และขา จำนวน 48,200 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บริหารข้อเข่า และขา จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 24,100.- บาท  
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว โครงสร้าง
รอง วัสดุท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว 
2. จานปั่นทำจากเหล็กเพลท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร ความ
หนา 9 มิลลิเมตร จำนวน 2 แผ่น 
3. เบาะนั่งปั่นพลาสติกรูปทรงอานจักรยาน กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร  
4. สี แบบโพลียูรีเทรน (สี 2K) ที่มีความเงางาม ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานเครื่องออก
กำลังกายกลางแจ้งโดยเฉพาะ 
5. พร้อมฐานคอนกรีตสำหรับวางเครื่องออกกำลังกาย
กลางแจง้ ขนาด 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร หนา 10 เซนติเมตร และป้ายคู่มือการเล่น 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 165 ลำดับที่ 43  

  

    อุปกรณ์บริหารขา แขนและหัวไหล่ จำนวน 48,000 บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บริหารขา แขนและหัวไหล่ จำนวน 2 ชุด  
ราคาชุดละ 24,000.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1. โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว โครงสร้าง
รอง วัสดุท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว 
2. ที่เหยียบพลาสติก กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร 
3. สี แบบโพลียูรีเทรน (สี 2K) ที่มีความเงางาม ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานเครื่องออก
กำลังกายกลางแจ้งโดยเฉพาะ 
4. พร้อมฐานคอนกรีตสำหรับวางเครื่องออกกำลังกาย
กลางแจ้ง ขนาด 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร หนา 10 เซนติเมตร และป้ายคู่มือการเล่น 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ์แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 165 ลำดับที่ 44  

    อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก จำนวน 48,200 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บริหารขาและสะโพก จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 24,100.- บาท  
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว โครงสร้าง
รอง วัสดุท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว 
2. เท้าเหยียบเป็นพลาสติก กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร 
3. สี แบบโพลียูรีเทรน (สี 2K) ที่มีความเงางาม ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานเครื่องออก
กำลังกายกลางแจ้งโดยเฉพาะ 
4. พร้อมฐานคอนกรีตสำหรับวางเครื่องออกกำลังกาย
กลางแจ้ง ขนาด 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร หนา 10 เซนติเมตร และป้ายคู่มือการเล่น 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ์โดยถือปฏิบัติ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 166 ลำดับที่ 45 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าตอง ตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตำบลยุหว่า 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่1 บ้านสันป่าตอง ตำบลยุหว่า  
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตำบลยุหว่า โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกาย และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และได้ทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิด
ความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้าน
ร่างกายอารมณ์และจิตใจ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุ
หว่า หน้าที่ 120 ลำดับที่ 15 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
   

  

    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตำบลยุหว่า 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 2  บ้านกลาง ตำบลยุหว่า  
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตำบลยุหว่า  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกาย และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และได้ทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิด
ความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้าน
ร่างกายอารมณ์และจิตใจ 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 120 ลำดับที่ 16 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
   

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหวาย  
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชน 
ในตำบลยุหว่า 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่3 บ้านหนองหวาย ตำบลยุหว่า  
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตำบลยุหว่า  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกาย และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และได้ทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิด
ความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้าน
ร่างกายอารมณ์และจิตใจ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562  
เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 121 ลำดับที่ 17 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
   

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  บ้านกิ่วแลหลวง 
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชน 
ในตำบลยุหว่า 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่4 บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า  
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตำบลยุหว่า  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกาย และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และได้ทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิด
ความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้าน
ร่างกายอารมณ์และจิตใจ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562  
เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 121 ลำดับที่ 18 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านอุเม็ง 
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชน 
ในตำบลยุหว่า 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่5  บ้านอุเม็ง  ตำบลยุหว่า  
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตำบลยุหว่า  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกาย และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และได้ทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิด
ความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้าน
ร่างกายอารมณ์และจิตใจ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
 เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 121 ลำดับที่ 19 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
  

  

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองปึ๋ง  
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชน 
ในตำบลยุหว่า 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่6 บ้านหนองปึ๋ง ตำบลยุหว่า 
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตำบลยุหว่า  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกาย และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และได้ทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิด
ความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้าน
ร่างกายอารมณ์และจิตใจ 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562  
เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 121 ลำดับที่ 20 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
   

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  บ้านใหม่ม่วงก๋อน 
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชน 
ในตำบลยุหว่า 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่7 บ้านใหม่ม่วงก๋อน ตำบลยุหว่า  
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตำบลยุหว่า  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกาย และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และได้ทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิด
ความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้าน
ร่างกายอารมณ์และจิตใจ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562  
เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
 
 

  



154 
 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 121 ลำดับที่ 21 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
   

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านร้อง 
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชน 
ในตำบลยุหว่า 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่8 บ้านร้อง ตำบลยุหว่า ตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตำบลยุหว่า  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และได้ทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิดความ
สามัคคีปรองดองในหมู่คณะ ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย
อารมณ์และจิตใจ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562  
เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 121 ลำดับที่ 22 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  บ้านต้นผึ้ง 
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชน 
ในตำบลยุหว่า 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่9 บ้านต้นผึ้ง ตำบลยุหว่า  
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตำบลยุหว่า  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกาย และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และได้ทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิด
ความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้าน
ร่างกายอารมณ์และจิตใจ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562  
เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 121 ลำดับที่ 23 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
   

  

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านศาลา 
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชน 
ในตำบลยุหว่า 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่11 บ้านศาลา ตำบลยุหว่า  
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตำบลยุหว่า  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกาย และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และได้ทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิด
ความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้าน
ร่างกายอารมณ์และจิตใจ 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562  
เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 122 ลำดับที่ 24 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง  
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
   

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านดอนตัน 
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชน 
ในตำบลยุหว่า 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่12 บ้านดอนตัน ตำบลยุหว่า  
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตำบลยุหว่า  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกาย และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และได้ทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิด
ความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้าน
ร่างกายอารมณ์และจิตใจ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 122 ลำดับที่ 25 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง  
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
  

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองพันเงิน 
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชน 
ในตำบลยุหว่า 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่13 บ้านหนองพันเงิน ตำบลยุหว่า  
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตำบลยุหว่า  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกาย และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และได้ทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิด
ความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้าน
ร่างกายอารมณ์และจิตใจ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562  
เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 122 ลำดับที่ 26 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง 
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชน 
ในตำบลยุหว่า 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่14 บ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง 
ตำบลยุหว่า ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตำบลยุหว่า  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกาย และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และได้ทำกิจกรรมร่วมกันทำให้
เกิดความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้าน
ร่างกายอารมณ์และจิตใจ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุ
หว่า หน้าที่ 122 ลำดับที่ 27 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง  
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
   

  

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองสะเรียนม 
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา เยาวชน ประชาชน 
ในตำบลยุหว่า 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่15 บ้านหนองสะเรียม ตำบลยุหว่า  
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตำบลยุหว่า  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกาย และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และได้ทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิด
ความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้าน
ร่างกายอารมณ์และจิตใจ 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562  
เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 122 ลำดับที่ 28 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
   

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 461,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 250,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
  

    

    โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง จำนวน 100,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปเกิดความซาบซึ้ง และตระหนักใน
ความสำคัญเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของไทย เพ่ืออนุรักษ์สืบสานประเพณี
ลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง) ให้คงอยู่ต่อไป เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี และ
การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมสนับสนุนหนองสะเรียมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นที่รู้จักของ
อำเภอสันป่าตองและทั่วไป โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าป้าย  ค่าสถานที ่ค่าเครื่อง
เสียง ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล และ
ค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ ที่จำเป็น  
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561  
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า 
 หน้าที่ 118 ลำดับที่ 2  
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
   

    โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่มีมาแต่
โบราณให้ยังคงอยู่สืบไป เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนังานเจ้าหน้าที่เทศบาล
ตำบลยุหว่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการ
ประสานงาน และการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรต่อไป โดยมีค่าใช้จ่าย 
ได้แก่ ค่าเทียนพร้อมตกแต่ง  ค่าจตุปัจจัยไทยทานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  ฯลฯ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561  
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า
หน้าที่ 118 ลำดับที่ 1  
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 

    โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ทำกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกัน เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมการรดน้ำดำหัว
แบบล้านนา เพ่ือเป็นการเชิดชูผู้สูงอายุที่มีความสามารถด้านปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่คณะ  เพ่ือแสดงถึงความกตัญญูต่อผู้หลัก
ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุในตำบลยุหว่า เพ่ือเป็นตัวอย่างของการสร้างความรัก ให้ความอบอุ่น
ให้กับครอบครัว  โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าป้าย ค่าสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าซื้อของดำหัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561  
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 118 ลำดับที่ 3 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 211,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 211,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง ตามโครงการสนับสนุน
การจัดงานประเพณีท้องถิ่น 

จำนวน 3,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่นของอำเภอ 
สันป่าตอง 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 119 ลำดับที่  8 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
  

  

    อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง ตามโครงการสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธีอำเภอสันป่าตอง 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอสันป่าตอง จัดงาน 
พระราชพิธี รัฐพิธี ต่าง ๆ ของอำเภอสันป่าตอง 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 138 ลำดับที่ 17 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
   

   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง ตามโครงการส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสร้างภูมิคุ้มกันสังคม
ในมิติวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้วิทยากรในท้องถิ่นได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้ชุมชนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของบรรพชนในท้องถิ่นและร่วมกันจรรโลงรักษาสืบไป 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562  
เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 119 ลำดับที่ 5 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
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    อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง ตามโครงการสืบสานชาติ
พันธ์ุ ตำนานศิลป์ ถิ่นสันป่าตอง 

จำนวน 8,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานชาติพันธ์ุตำนานศิลป์ ถิ่นสันป่าตอง  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรมนำเสนอศิลปวัฒนธรรมและความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธ์ุใน
พ้ืนที่ในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ เป็นเวทีและโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงความรู้
ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมของตนเอง ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่
ต่อไป เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมโบราณคดีและวิถีชีวิตชมุชนในท้องถิ่น 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
 เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 119 ลำดับที่ 6 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
   

  

    อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง ตามโครงการอบรมเยาวชน
ต้นกล้าอาสารักษ์วัฒนธรรมไทย อำเภอสันป่าตอง 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการอบรมเยาวชนต้นกล้า อาสารักษ์วัฒนธรรมไทย อำเภอ
สันป่าตอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมท่ีดีงามแก่ เด็ก และเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ได้ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนคนรุ่น
ใหม่เข้าใจและภาคภูมิใจร่วมสร้างสรรค์คุณค่าเอกลักษณ์ของชาติ และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562  
เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หนา้ที ่119 ลำดับที่ 7 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
  

   เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา       

    อุดหนุนวัดกู่คำตามโครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติเวสสันดร
ชาดกล้านนา 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดกู่คำ ตามโครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
ล้านนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 70 พรรษา และถวายเป็น
พระราชกุศล เพ่ือเป็นการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และเผยแพร่พระพุทธศาสนา ให้อนุชน
คนรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้และนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพ่ือเป็นการสืบ
สานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาในทางพระพุทธศาสนาอันดีงามที่แสดงถึงภูมิปัญญา
ของบรรพชน ให้ลูกหลานสืบทอดอนุรักษ์ไว้ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ ว 5547 ลง
วันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 119 ลำดับที่ 9 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
   

    อุดหนุนหน่วยอบรมประชาชนตำบลยุหว่า ตามโครงการอนุรักษ์
ส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุและพระพุทธรูป 

จำนวน 80,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุและ
พระพุทธรูป 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562  
เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุ
หว่า หน้าที่ 118 ลำดับที่ 4 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
  

  

 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 22,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง ตามโครงการสนับสนุน
การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 22,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจของจังหวัด สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ให้มีส่วนร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านงานประดิษฐ์จาก
วัสดุธรรมชาต ิ
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562  
เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า  
หน้าที่ 134 ลำดับที่ 2  
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,213,960 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,525,760 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,525,760 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,684,920 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล กองช่าง จำนวน 5
อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ดังนี้ 
(1) นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา 
(2) วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา 
(3) นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา 
(4) นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา  
(5) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา  

  

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้  
(1) นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
ซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  

  

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 719,040 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
ดังนี้ 
1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 
2 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา 
3 คนงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา  
และการปรับ เพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่โดยคำนวณตั้งจ่าย ไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 79,800 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพ่ิม
ค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ จำนวน  6   อัตรา ดังนี้ 
1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 
2 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา 
3 คนงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา   
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง และการปรับเพ่ิม
ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่  
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  งบดำเนินงาน รวม 1,057,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 387,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 150,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  

  

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง กองช่าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

  

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 168,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อ ของพนักงานเทศบาล กองช่าง จำนวน  3  อัตรา  
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้     
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
  

  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 54,000 บาท 

      

  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 2 อัตรา ของพนักงานเทศบาลของกองช่าง 
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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   ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 150,000 บาท 

      

  
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยจัดเก็บ/รวบรวมข้อมูลงานที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ
ประมาณการ ออกแบบ ออกใบอนุญาตฯ พรบ.ควบคุมอาคาร , พรบ.น้ำบาดาล ฯลฯ และท่ี
เกี่ยวกับงานบริการสาธารณะ และสาธารณูปโภค และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจ
หน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายได้ ในประเภทรายจ่ายนี้  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะคา่ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
กองช่าง โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ  
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
ระเบยีบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

    ค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการอบรม  ประชุม สัมมนา ต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของกองช่าง 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  

    โครงการอบรมคณะกรรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน จำนวน 20,000 บาท 

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน  
โดยมีวัตถุประสงค ์เพ่ือฝึกทักษะในทางปฏิบัติ แก่ผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา เพ่ือทำให้
ประชาชนในพื้นท่ี มีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการมีน้ำอุปโภค-บริโภคท่ีมีคุณภาพ และปริมาณท่ี
เพียงพอโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก ่ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ
เชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพรอ้มเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 130
ลำดับที่ 5 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้างของกองช่าง เทศบาลตำบลยุหว่า
ที่ชำรุดเสียหาย หรือจำเป็นต้องบำรุงรักษา เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกว่าเดิม
เช่น อาคารสำนักงาน ห้องทำงาน ห้องประชุม รั้ว ถนน และบรรดาสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซอ้มแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  

  

   ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี หรือวัสดุโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โคมไฟ LED โคมไฟโซล่าเซลล์ ชุดโคมไฟ หลอดไฟ 
สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า  อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล     
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท 

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบื้องสังกะสี ทราย แผ่น
เหล็กเสาเหล็ก เหล็กเส้น ฯลฯ  สำหรับใช้ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตำบลยุหว่า 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์ 
หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง หมึกพิมพ์ และค่าซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุจราจร จำนวน 35,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ และวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น  กระจกโค้ง
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผ่นป้ายจราจร ป้าย
เตือน ไฟแวบ กระบองไฟ ป้ายไฟหยุดตรวจ ป้ายบอกเขตรับผิดชอบ  ป้ายบอกทาง พร้อม
ติดต้ัง ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

  

  งบลงทุน รวม 631,200 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 331,200 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       

    เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 5,800 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน แบบล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,900 บาท มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1.ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร   
2. สูงจากพ้ืนถึงพนักพิง สูงไม่น้อยกว่า  100  เซนติเมตร   
3. เบาะหุ้มหนังฉีดขึ้นรูปทั้งตัว  
4. มีพนักพิงและที่พักแขน 
5. มีโช๊คปรับระดับความสูงต่ำของเก้าอ้ีได้   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑด์ังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 166
ลำดับที่ 46 
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    พัดลม ชนิดติดผนัง จำนวน 3,700 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อ พัดลม ชนิดติดผนัง  จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,850.- บาท  มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1. มีใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
2. ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ ปรับส่าย ซ้าย - ขวา และหยุดส่ายได้ควบคุรด้วยรีโมท
คอนโทรล 
3. ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจากสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ท่ีตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และ
จะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติ  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 166
ลำดับที่ 47 
   

  

   ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       

    เครื่องตบดิน จำนวน 21,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อ เครื่องตบดิน  จำนวน  1  เครื่อง ราคาเครื่องละ 21,000.- บาท มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 
2. น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80  กิโลกรัม 
3. แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน 
4. ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 167
ลำดับที่ 48    
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   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ
30,000.- บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน
(16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด  
ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า
2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ทีส่ามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
หรือ มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 167
ลำดับที่ 49 
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    จอแสดงภาพ จำนวน 3,200 บาท 

      

  
เพ่ือจัดซื้อจอแสดงภาพ จำนวน 1  จอ ราคาจอละ 3,200.- บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 167
ลำดับที่ 50 
  

  

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 267,500 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ประเภทต่าง ๆ เช่น เปลี่ยนเครนรถ
กระเช้า ซ่อมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะท้ายของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนถังบรรจุน้ำของ
รถบรรทุกน้ำ เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทำสีใหม่ทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

  

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท 
   ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ 
เทศบาลตำบลยุหว่า 

จำนวน 300,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตำบลยุหว่า ที่ชำรุด
เสียหาย หรือจำเป็นต้องบำรุงรักษาเพ่ือมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรมกว่าเดิม
เช่น อาคารสำนักงานห้องทำงาน ห้องประชุม รั้วถนน และบรรดาสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

 งานก่อสร้าง รวม 3,719,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 3,719,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,719,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ       

    โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนกิจพร้อมห้องเก็บของฌาปนสถาน 
บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 

จำนวน 486,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาฌาปนกิจพร้อมห้องเก็บของ ฌาปนสถานบ้านกิ่วแลหลวง  
หมู่ที่ 4 ตำบลยุหว่า ชนิดอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  20.00 เมตร
พ้ืนที่ดำเนินการ  100.00 ตารางเมตร  จำนวน  1  หลัง  
- ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลยุหว่า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 92
ลำดับที่ 5 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน บนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และการพัฒนาบริการสุขภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  

    โครงการก่อสร้างอาคารประจำหมู่บ้าน บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13 จำนวน 495,000 บาท 

      

  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารประจำหมู่บ้าน บ้านหนองพันเงิน หมู่ที ่13 ชนิดอาคาร ค.ส.ล. 
ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว  15.00 เมตร  พร้อมห้องน้ำ  2 ห้อง พ้ืนที่ดำเนินการ 
98.00  ตารางเมตร  จำนวน  1  หลัง  
- ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลยุหว่า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 91
ลำดับที่ 1 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน บนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และการพัฒนาบริการสุขภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 1  
บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 

จำนวน 95,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 1 บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1  
ตำบลยุหว่า ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  56.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พ้ืนที่
ดำเนินการ รวม 169.50  ตารางเมตร  จำนวน  1  แห่ง  
- ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลยุหว่า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 52
ลำดับที่ 2 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน บนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และการพัฒนาบริการสุขภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   

  

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 8  
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 

จำนวน 45,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 8 บ้านหนองหวาย  หมู่ที่ 3
ตำบลยุหว่า  ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  25.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พ้ืนที่ดำเนินการ
รวม  75.00  ตารางเมตร  จำนวน  1  แห่ง    
- ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลยุหว่า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 53
ลำดับที่ 6 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน บนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และการพัฒนาบริการสุขภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  

  

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจร
เชื่อมทาง ถนนซอย 5 บ้านกลาง หมู่ที่ 2 

จำนวน 466,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย 
5 บ้านกลาง หมู่ที ่ 2  ตำบลยุหว่า  ขนาดกว้าง  3.50 เมตร ยาว  172.00 เมตร หนา 0.15
เมตร พ้ืนที่เสริมขยายปีกจราจร 3.00 ตารางเมตร พ้ืนที่ดำเนินการรวม 605.00 ตารางเมตร
และติดตั้งเสาไฟฟ้า  คอร. สูง 8 เมตร  พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED ขนาด 100
วัตต์ จำนวน  6  ชุด 
- ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลยุหว่า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 53
ลำดับที่ 4 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน บนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และการพัฒนาบริการสุขภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจร
เชื่อมทาง ถนนซอย 8/1 บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 

จำนวน 79,000 บาท 

      

  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย8/1 
บ้านหนองหวาย หมู่ท่ี 3 ตำบลยุหว่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตรยาว 43.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนที่เสริมขยายปีกจราจร 0.93 ตารางเมตร พ้ืนที่ดำเนินการรวม 131.43 ตารางเมตร
จำนวน  1  แห่ง  
- ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลยุหว่า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 53
ลำดับที่ 5 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน บนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และการพัฒนาบริการสุขภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   

  

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจร
เชื่อมทาง ถนนซอย 9 บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 

จำนวน 93,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย9 
บ้านสันป่าตอง หมู่ที ่1 ตำบลยุหว่า  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 37.00 หนา 0.15 เมตร
พ้ืนที่เสริมขยายปีกจราจร  7.60  ตารางเมตร  พ้ืนที่ดำเนินการรวม  137.10 ตารางเมตร
จำนวน  1  แห่ง 
- ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลยุหว่า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 52
ลำดับที่ 1 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน บนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และการพัฒนาบริการสุขภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจร
เชื่อมทาง ถนนซอยบ้านนายสาโรจน์ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 

จำนวน 55,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย
บ้านนายสาโรจน์  บ้านต้นผึ้ง หมู่ที ่9 ตำบลยุหว่า  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 29.50 เมตร 
หนา 0.15  เมตร พื้นที่เสริมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง  3.30  ตารางเมตร  พ้ืนที่ดำเนินการ
รวม  91.80  ตารางเมตร  จำนวน 1 แห่ง  
- ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลยุหว่า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 54
ลำดับที่ 8 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน บนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และการพัฒนาบริการสุขภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  

  

    โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำลำเหมืองเลียบ ถนนซอย 3  
เชื่อมซอย 8/1 บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 

จำนวน 231,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองเลียบถนนซอย 3 เชื่อมซอย 8/1 บ้านหนอง
หวาย หมู่ที ่3  ตำบลยุหว่า  โดยวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมบ่อพัก  56.00 เมตร  จำนวน 1 แห่ง   
- ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลยุหว่า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 83
ลำดับที่ 11 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน บนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และการพัฒนาบริการสุขภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

  

    โครงการก่อสร้างพ้ืนลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า 

จำนวน 495,000 บาท 

      

  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า 
พ้ืนที่ดำเนินการ  746.00  ตารางเมตร  หนา  0.125  เมตร  และปรับปรุงรางระบายน้ำเดิม
ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.25  เมตร  ยาว  108.00 เมตร จำนวน  1  แห่ง    
- ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลยุหว่า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 55
ลำดับที่ 11 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน บนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และการพัฒนาบริการสุขภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลา หมู่ที่ 11 จำนวน 245,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลา หมู่ที ่11 ตำบลยุหว่า 
ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  5.00 เมตร  สูง  3.00 เมตร  จำนวน  1  แห่ง  
- ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลยุหว่า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 84
ลำดับที่ 14 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน บนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และการพัฒนาบริการสุขภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  

  

    โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง (โคมไฟถนนโซล่าเซลล์) จำนวน 180,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง (โคมไฟถนนโซล่าเซลล์)
จำนวน 14 จุด ภายในพ้ืนที่ ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลยุหว่า 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลยุหว่า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 96
ลำดับที่ 17 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน บนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และการพัฒนาบริการสุขภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  

    โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 จำนวน 70,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านต้นผึ้ง หมู่ที ่9 ตำบลยุหว่า โดยการเดิน
ระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปาใหม่  จำนวน  1  แห่ง  
- ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลยุหว่า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 83
ลำดับที่ 13 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน บนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และการพัฒนาบริการสุขภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  

    โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
บ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง หมู่ที่ 14 

จำนวน 330,000 บาท 

      

  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บา้นสันป่าตองใต้-มะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยุหวา่ 
โดยการเดินระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปาใหม่  จำนวน  1  แห่ง    
- ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลยุหว่า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 84
ลำดับที่ 15 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน บนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และการพัฒนาบริการสุขภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   

  

   ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    โครงการปรับปรุงต่อเติมทางเชื่อมอาคารเรียน 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า 

จำนวน 108,000 บาท 

      

  
 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงต่อเติมทางเชื่อมอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลยุหว่า ชนิดหลังคาโค้ง ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 26.50 เมตร จำนวน 1แห่ง
(กองการศึกษา) 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลยุหว่า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 91
ลำดับที่ 3  
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน บนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และการพัฒนาบริการสุขภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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    โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาดหน้าอาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า 

จำนวน 24,000 บาท 

      

  
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาดหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลยุหว่า ขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 25.60
ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง (กองการศึกษา) 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลยุหว่า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 91
ลำดับที่ 2   
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน บนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และการพัฒนาบริการสุขภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   

  

    
โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมลานกิจกรรม  
พร้อมติดตั้งประตูม้วนและมุ้งลวดประตู-หน้าต่างอาคาร 
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า 

จำนวน 222,000 บาท 

      

  
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมลานกิจกรรม พร้อมติดต้ังประตูม้วน
และมุ้งลวดประตู - หน้าต่างอาคาร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 1 แห่ง 
(กองการศึกษา) 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลยุหว่า  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 92
ลำดับที่ 4  
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน บนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และการพัฒนาบริการสุขภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 640,780 บาท 

  งบบุคลากร รวม 385,980 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 385,980 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 385,980 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด
จำนวน 1  อัตรา ดังนี้ 
(1) นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา 
และการปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
   

  

  งบดำเนินงาน รวม 254,800 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 4,800 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 4,800 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำเทศบาล
ของสำนักงานปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ จำนวน  1  อัตรา 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      
  

  

   ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   

    โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการ 
กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ตำบลยุหว่า 

จำนวน 150,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้ศึกษาหาความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
เพ่ือนำมาประยุกต์และปรับใช้กับการดำเนินการของชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าท่ีพัก ค่าจ้างเหมารถยนต์ คา่ของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น  
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 100
ลำดับที่ 6 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านเศรษฐกิจ  

    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลยุหว่า 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลยุหว่า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวางแผนใน
การปรับเปลี่ยนกระบวนการในการพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนในลักษณะบูรณาการ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก ่ค่าจัดประชุม
คณะกรรมการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสำรวจข้อมูล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 98
ลำดับที่ 2  
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านเศรษฐกิจ  
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    โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ตำบลยุหว่า 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุหว่า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตำบลยุหว่าให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็น โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 1659 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2553   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 100
ลำดับที่ 5 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่ง
อนาคต ภายใต ้BCG Model  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านเศรษฐกจิ 
   

  

   ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   วัสดุการเกษตร จำนวน 40,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ต้นไม้ พันธ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ปุ๋ย สารเคมี
ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช วัสดุเครื่องปลูกต่าง ๆ วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือพลาสติก สารเคมี
ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ ใช้สำหรับเทศบาลและสถานที่อ่ืน ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 80,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 80,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   

    โครงการบริหารจัดการน้ำตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
"ธนาคารน้ำใต้ดิน" ตำบลยุหว่า 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการน้ำตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง "ธนาคารน้ำใต้ดิน" ตำบลยุหว่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด/แก้ปัญหาภัยแล้ง 
อุทกภัยในพ้ืนที่ที่ได้อย่างเป็นระบบ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ  ได้แก่ ค่าจ้างเหมา
บริการขดุเจาะบ่อ/สระ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 98
ลำดับที่ 1 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านเศรษฐกิจ 
   

  

    โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำปุ๋ยจากเศษวัชพืชและ 
วัสดุเหลือใช้ในพื้นท่ีตำบลยุหว่า 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำปุ๋ยจากเศษ
วัชพืชและวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ตำบลยุหว่า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน/แก้ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะสด การหมักปุ๋ย
อินทรีย์ ปุ๋ยน้ำใช้เอง เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้สารเคมี โดยจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯได้แก่ ค่าปุ๋ยคอก  กากน้ำตาล  ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จำเป็น 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 99
ลำดับที่ 3 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านเศรษฐกจิ 
  

    
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
ตำบลยุหว่า 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตำบลยุหว่า โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญของพันธุ์กรรมพืช และเป็นเวทีเพ่ือร่วม
คิดร่วมปฏิบัติจนเกิดประโยชน์เพื่อประชาชนในพื้นที่ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ
ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่จำเป็น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26
มกราคม 2558 เรื่องการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
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- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24
กรกฎาคม 2560 เรื่องการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4
เมษายน 2562 เรื่องการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ของเทศบาลตำบลยุหว่า หน้าที่ 99
ลำดับที่ 4  
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่ง
อนาคต ภายใต ้BCG Model 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลยุหว่า ด้านเศรษฐกิจ  
  
  

      
  

       


