
เทศบาลตําบลนางแล
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476  ซอย-  ถนนพหลโยธิน  แขวง/ตําบล นางแล
  เขต/อําเภอ เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  57100

พืนที 55.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 11,420 คน

ชาย 5,511 คน

หญิง 5,909 คน

ข้อมูล ณ วันที 10 สิงหาคม 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลนางแล

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนางแล

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลนางแล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลนาง
แลอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลนางแลจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 57,555,602.32 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 21,016,316.60 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 23,485,148.67 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 68,887.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 63,561,928.33 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 3,195,907.80 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 428,583.70 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 274,957.05 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 152,897.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 27,617,222.78 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 31,892,360.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,639,875.95 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 46,160,618.87 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 13,814,027.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 16,669,761.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,112,362.66 บาท

งบลงทุน จํานวน 5,464,008.21 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,100,460.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,766,166.50 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 2,130,900.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลนางแล
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 3,563,438.10 3,165,000.00 3,451,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 678,682.70 439,400.00 511,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 342,166.53 303,000.00 353,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 329,957.00 157,500.00 179,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,914,244.33 4,064,900.00 4,495,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 32,233,034.25 27,396,000.00 31,330,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 32,233,034.25 27,396,000.00 31,330,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 31,865,740.00 36,539,100.00 35,175,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 31,865,740.00 36,539,100.00 35,175,000.00

รวม 69,013,018.58 68,000,000.00 71,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 15,763,118.46 19,074,103.00 19,162,864.00

งบบุคลากร 18,037,154.00 20,397,360.00 22,710,480.00

งบดําเนินงาน 11,706,625.13 13,515,907.00 12,444,596.00

งบลงทุน 11,425,246.71 11,925,000.00 12,894,500.00

งบเงินอุดหนุน 2,996,483.94 3,087,630.00 3,787,560.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 59,928,628.24 68,000,000.00 71,000,000.00

รวม 59,928,628.24 68,000,000.00 71,000,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลนางแล

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลนางแล

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 17,878,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 608,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 10,849,098

แผนงานสาธารณสุข 3,493,738

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 70,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,429,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 360,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 726,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,639,000

แผนงานการเกษตร 558,000

แผนงานการพาณิชย์ 226,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 19,162,864

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 71,000,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 10,037,520 0 2,542,080 12,579,600

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,189,200 0 2,542,080 9,731,280

งบดําเนินงาน 3,387,800 692,000 973,200 5,053,000

    ค่าตอบแทน 736,000 10,000 262,000 1,008,000

    ค่าใช้สอย 1,451,800 522,000 581,200 2,555,000

    ค่าวัสดุ 600,000 160,000 130,000 890,000

    ค่าสาธารณูปโภค 600,000 0 0 600,000

งบลงทุน 180,000 25,500 0 205,500

    ค่าครุภัณฑ์ 180,000 25,500 0 205,500

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 0 40,000

    เงินอุดหนุน 40,000 0 0 40,000

                                             รวม 13,645,320 717,500 3,515,280 17,878,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 40,000 568,000 608,000

    ค่าตอบแทน 0 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 40,000 478,000 518,000

    ค่าวัสดุ 0 60,000 60,000

                                             รวม 40,000 568,000 608,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลนางแล

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 4,866,120 0 4,866,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,866,120 0 4,866,120

งบดําเนินงาน 1,050,000 2,006,978 3,056,978

    ค่าตอบแทน 182,000 0 182,000

    ค่าใช้สอย 608,000 513,420 1,121,420

    ค่าวัสดุ 190,000 1,493,558 1,683,558

    ค่าสาธารณูปโภค 70,000 0 70,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,926,000 2,926,000

    เงินอุดหนุน 0 2,926,000 2,926,000

                                             รวม 5,916,120 4,932,978 10,849,098

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 2,315,400 0 0 2,315,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,315,400 0 0 2,315,400

งบดําเนินงาน 544,280 244,058 65,000 853,338

    ค่าตอบแทน 122,000 0 0 122,000

    ค่าใช้สอย 262,280 244,058 65,000 571,338

    ค่าวัสดุ 160,000 0 0 160,000

งบเงินอุดหนุน 0 5,000 320,000 325,000

    เงินอุดหนุน 0 5,000 320,000 325,000

                                             รวม 2,859,680 249,058 385,000 3,493,738

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 70,000 70,000

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

                                             รวม 70,000 70,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 2,949,360 0 0 0 2,949,360

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,949,360 0 0 0 2,949,360

งบดําเนินงาน 778,000 50,000 20,000 171,280 1,019,280

    ค่าตอบแทน 110,000 0 0 0 110,000

    ค่าใช้สอย 468,000 0 0 171,280 639,280

    ค่าวัสดุ 200,000 50,000 20,000 0 270,000

งบลงทุน 50,000 0 0 0 50,000

    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 0 0 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 410,560 0 0 410,560

    เงินอุดหนุน 0 410,560 0 0 410,560

                                             รวม 3,777,360 460,560 20,000 171,280 4,429,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 360,000 360,000

    ค่าใช้สอย 360,000 360,000

                                             รวม 360,000 360,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบดําเนินงาน 250,000 320,000 70,000 640,000

    ค่าใช้สอย 250,000 320,000 70,000 640,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 36,000 0 86,000

    เงินอุดหนุน 50,000 36,000 0 86,000

                                             รวม 300,000 356,000 70,000 726,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 12,639,000 12,639,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 12,639,000 12,639,000

                                             รวม 12,639,000 12,639,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 438,000 120,000 558,000

    ค่าใช้สอย 408,000 120,000 528,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

                                             รวม 438,000 120,000 558,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบดําเนินงาน 226,000 226,000

    ค่าใช้สอย 146,000 146,000

    ค่าวัสดุ 80,000 80,000

                                             รวม 226,000 226,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 19,162,864 19,162,864

    งบกลาง 19,162,864 19,162,864

                                             รวม 19,162,864 19,162,864





แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 17,878,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 608,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 10,849,098

แผนงานสาธารณสุข 3,493,738

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 70,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,429,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 360,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 726,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,639,000

แผนงานการเกษตร 558,000

แผนงานการพาณิชย์ 226,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 19,162,864

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 71,000,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552  มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลนาง
แล และโดยอนุมัติของนายอําเภอเมืองเชียงราย

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 71,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
71,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลนางแลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลนางแล
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลนางแลมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

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

(นายสุรินทร์  เขือนเพชร)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนางแล

เห็นชอบ

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

(...............................................)

ตําแหน่ง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลนางแล
อําเภอ เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 1,773,786.00 1,993,141.25 2,349,469.25 2,000,000.00 10.00 % 2,200,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 162,052.40 174,444.70 208,793.85 200,000.00 -34.00 % 132,000.00

     ภาษีป้าย 1,099,868.74 1,105,844.00 987,295.00 950,000.00 15.79 % 1,100,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 11,120.00 10,810.00 17,880.00 15,000.00 26.67 % 19,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 3,046,827.14 3,284,239.95 3,563,438.10 3,165,000.00 3,451,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 15,960.00 15,495.00 24,471.00 23,500.00 27.66 % 30,000.00

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 3,264.00 3,171.00 7,647.00 4,500.00 55.56 % 7,000.00

     ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนือสัตว์ 77,600.00 74,880.00 148,320.00 100,000.00 52.00 % 152,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 5,538.70 7,381.70 7,500.00 0.00 % 7,500.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 2,000.00 3,600.00 0.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 5,840.00 5,330.00 4,830.00 3,200.00 118.75 % 7,000.00

     ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 129,000.00 131,200.00 118,750.00 100,000.00 50.00 % 150,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,390.00 2,130.00 2,890.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 127,146.00 148,463.00 112,984.00 50,000.00 -90.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 19,075.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 7,800.00 14,500.00 54,350.00 15,000.00 300.00 % 60,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 90,221.00 274,507.00 145,084.00 100,900.00 -50.45 % 50,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 13,600.00 19,300.00 25,900.00 18,000.00 38.89 % 25,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

0.00 0.00 7,000.00 1,800.00 177.78 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 474,821.00 698,114.70 678,682.70 439,400.00 511,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 5,800.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ดอกเบีย 275,727.85 206,335.43 339,166.53 300,000.00 16.67 % 350,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 281,527.85 212,335.43 342,166.53 303,000.00 353,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 4,821.00 3,000.00 7,100.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าขายแบบแปลน 110,800.00 169,600.00 199,300.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 59,146.00 136,409.00 66,061.00 49,000.00 42.86 % 70,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 3,743.52 15,036.40 57,496.00 3,500.00 14.29 % 4,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 178,510.52 324,045.40 329,957.00 157,500.00 179,500.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 8,966,246.56 921,189.37 987,958.74 800,000.00 0.00 % 800,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 8,566,484.95 9,371,212.34 7,500,000.00 16.00 % 8,700,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,256,723.74 4,251,759.58 4,197,291.21 4,660,000.00 -3.43 % 4,500,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 189,187.82 242,576.72 219,309.13 200,000.00 0.00 % 200,000.00

     ภาษีสุรา 2,196,614.58 2,166,450.02 2,215,867.33 2,100,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 3,784,136.76 4,660,051.86 5,339,979.54 5,000,000.00 60.00 % 8,000,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 29,861.94 42,390.62 67,400.16 36,000.00 94.44 % 70,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 136,456.62 107,462.49 87,987.80 100,000.00 -40.00 % 60,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 6,951,613.00 6,468,037.00 9,746,028.00 7,000,000.00 28.57 % 9,000,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 6,208.00 41,846.66 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 26,517,049.02 27,468,249.27 32,233,034.25 27,396,000.00 31,330,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 17,371,567.00 15,226,744.00 31,865,740.00 36,539,100.00 -3.73 % 35,175,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 17,371,567.00 15,226,744.00 31,865,740.00 36,539,100.00 35,175,000.00

รวมทุกหมวด 47,870,302.53 47,213,728.75 69,013,018.58 68,000,000.00 71,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลนางแล

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 71,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 3,451,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 2,200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 132,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 1,100,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 19,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 511,500 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 7,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนือสัตว์ จํานวน 152,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 7,500 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 7,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
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ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 25,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 353,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ดอกเบีย จํานวน 350,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 179,500 บาท
เงินทีมีผู้อุทิศให้ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 70,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 4,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 31,330,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 800,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,700,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,500,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 70,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
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ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 9,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 35,175,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 35,175,000 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา

วันทีพิมพ์ : 6/9/2561  10:02:00 หน้า : 3/3



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760 725,760 725,760 0 % 725,760

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 180,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 207,360 207,360 207,360 207,360 0 % 207,360

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,555,200 1,555,200 1,555,200 1,555,200 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 2,848,320 2,848,320 2,848,320 2,848,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,932,988 4,294,129 4,616,299 4,933,080 0.42 % 4,953,960

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 79,800 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 91,587 148,800 162,000 162,000 0 % 162,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,213,530 1,081,380 1,137,176 1,473,000 20.38 % 1,773,240

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 144,000 122,460 118,885 169,740 27.25 % 216,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,449,305 5,726,569 6,118,360 6,821,820 7,189,200

รวมงบบุคลากร 8,297,625 8,574,889 8,966,680 9,670,140 10,037,520

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลนางแล
อําเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,133,746 1,257,272 1,279,432 530,000 -24.53 % 400,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,880 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 86,400 78,600 113,400 246,000 0 % 246,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 53,829 67,460 45,500 80,000 0 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 1,279,855 1,403,332 1,438,332 866,000 736,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,254,174.82 485,204.5 370,791.25 426,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 403,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 92,800 63,100 20,925 50,000 -20 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการอบรมให้ความรู้หลักสูตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

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

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 488,314.56 573,508.47 0 0 0 % 0

10.โครงการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานย่อยสู่การวางระบบ
ระดับองค์กรเทศบาลตําบลนางแล

7,790 0 0 0 0 % 0

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงาน
วันสําคัญต่างๆ ของชาติ 0 59,856 0 0 0 % 0

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงาน
สําคัญต่างๆ ของชาติและท้องถิน 20,235 0 0 0 0 % 0

4.โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน
กฎหมาย หลักสูตรสําหรับผู้นําท้องถิน ผู้
นําชุมชน และประชาชนทัวไป  

0 14,740 0 0 0 % 0

5.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงาน

0 17,460 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

6.โครงการจัดประชุมเพือรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาเพือ
ความปรองดองสมานฉันท์

24,000 0 0 0 0 % 0

6.โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงาน

0 119,664.06 0 0 0 % 0

7.โครงการการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 0 2,402 0 0 0 % 0

7.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงานของเทศบาลตําบลนางแล

25,215 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานวัน
สําคัญต่างๆ ของชาติ 0 0 79,625 0 100 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญต่างๆ 0 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 336,646 315,000 -4.76 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0 0 0 50,000 100 % 100,000

โครงการ 5 ส. 0 0 0 5,000 200 % 15,000

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management ) 0 0 1,704 10,000 200 % 30,000

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงานของเทศบาลตําบลนางแล 
ฯลฯ

148,160 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
 

0 0 32,640 70,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล 0 0 79,790 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสร้างความสมัคร
สมานสามัคคีเพือความสัมพันธ์ทีดีใน
องค์กร

0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายใน
ชีวิตประจําวันสําหรับประชาชน 0 0 0 0 100 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการเสริมสร้างความรู้เกียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

0 0 0 0 100 % 18,800

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการเสริมสร้างความสมัครสมาน
สามัคคีเพือความสัมพันธ์ทีดีในองค์กร 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
เจ้าหน้าทีเทศบาล

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงาน                                           
          

0 0 29,960 20,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที
เทศบาล

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรมความรู้เกียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 0 0 15,250 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน
กฎหมายการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

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

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน
กฎหมายหลักสูตร พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการและหลักสูตร พ.ร.บ.การ
อํานวยความสะดวก

0 0 10,560 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อน  0 0 6,000 10,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 213,311.83 280,204.2 136,519.2 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 2,274,001.21 1,616,139.23 1,141,410.45 1,336,000 1,451,800

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 379,812.5 190,648.8 124,886.6 140,000 -42.86 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 56,418 70,535 83,557 40,000 -75 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,680.12 5,600 3,700 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 291,227 252,738.7 251,073.04 550,000 -27.27 % 400,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 153,350 142,890 96,999 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 892,487.62 662,412.5 560,215.64 860,000 600,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 383,090.18 378,707.85 371,707.96 350,000 14.29 % 400,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 42,315.09 22,314.75 7,812.99 30,000 33.33 % 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 28,594.68 28,729.5 24,052.53 40,000 0 % 40,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 37,338 38,578 40,136 40,000 0 % 40,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 67,711.1 66,829.5 73,153.2 80,000 0 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 559,049.05 535,159.6 516,862.68 540,000 600,000

รวมงบดําเนินงาน 5,005,392.88 4,217,043.33 3,656,820.77 3,602,000 3,387,800
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 ตู้เหล็กบานเลือนกระจก 4 ฟุต 0 0 9,800 0 0 % 0

เก้าอีบุนวม 5,250 0 0 0 0 % 0

เก้าอีสํานักงาน 0 0 36,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) 34,400 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บี
ทียู 

23,000 0 0 0 0 % 0

เครืองโทรศัพท์ตังโต๊ะไร้สาย 0 0 2,598 0 0 % 0

เครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 0 0 27,000 0 0 % 0

ชันวางหนังสือ 0 0 7,900 0 0 % 0

ชุดโซฟา 0 14,000 0 0 0 % 0

โซฟารับแขก พร้อมโต๊ะกลาง 7,990 0 0 0 0 % 0

ตู้ชันอเนกประสงค์ไม้ 4 ชัน 0 0 2,500 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 4,900 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลือนทึบ 4 ฟุต 0 0 4,500 0 0 % 0

ตู้เหล็กเอกสาร 4 ลินชัก 0 0 4,700 0 0 % 0

ตู้เอกสารบานเลือนกระจก 4 ฟุต 7,800 0 0 0 0 % 0

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 0 18,000 0 0 % 0

โต๊ะเอนกประสงค์ 7,600 0 0 0 0 % 0

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที 2 0 0 28,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์กล้องวีดีโอ 29,930 0 0 0 0 % 0
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เครืองเสียงกลางแจ้ง 0 0 0 0 100 % 80,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 9,500 0 0 0 % 0

เครืองทํานําร้อน-นําเย็น แบบถังควํา
พลาสติก 0 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.ครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
สําหรับงานประมวลผล* 21,600 0 0 0 0 % 0

1.สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที 3 0 37,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ Load Balance Router 20,000 0 0 0 0 % 0

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

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล 
แบบที 1 * 0 0 21,900 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล 
แบบที 2* 0 0 59,800 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิว ) 

0 23,000 0 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล * 0 0 0 21,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา 0 0 3,290 0 0 % 0

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

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 0 12,900 0 0 % 0

เครืองสํารองไฟ 0 0 28,450 0 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 3,100 0 0 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 511.46 50,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 165,170 86,600 273,649.46 85,300 180,000

รวมงบลงทุน 165,170 86,600 273,649.46 85,300 180,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ 
อําภอเมืองเชียงราย

0 0 0 0 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 40,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 40,000

รวมงานบริหารทัวไป 13,468,187.88 12,878,532.33 12,897,150.23 13,357,440 13,645,320

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 97,900 304,830 221,606 334,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 342,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 15,000 45,000 -33.33 % 30,000
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการจัดประชุมประชาคมเพือ
ทบทวน/จัดทําแผนชุมชนและแผน
พัฒนาสามปีเทศบาลตําบลนางแล

47,468 0 0 0 0 % 0

2.โครงการประชุมขับเคลือนการ
ทบทวนแผนชุมชนประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินตําบลนางแล    

0 44,520 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาบุคลากรเพือการสือสาร
และประชาสัมพันธ์ทางสือประเภทต่างๆ 0 0 0 700 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชนแบบบูรณาการเพือนําข้อมูล
มาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิน

0 0 26,456 0 0 % 0

โครงการอบรมความรู้เกียวกับวิธีการงบ
ประมาณ การเขียนโครงการ และการ
รายงานผลการดําเนินโครงการ 

0 0 20,240 0 0 % 0

โครงการอบรมความรู้ด้านงบประมาณ
และการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยและกฎหมายทีเกียวข้อง

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมความรู้ในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมความรู้วิธีการงบ
ประมาณละการเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานสร้าง
แนวคิดและองค์ความรู้ในการพัฒนา
ท้องถิน

0 0 186,090 130,000 -23.08 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 145,368 349,350 469,392 609,700 522,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 95,209 80,000 0 % 80,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 97,840 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 193,049 180,000 160,000

รวมงบดําเนินงาน 145,368 349,350 662,441 789,700 692,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 ตู้เหล็กบานเลือนทึบ 4 ฟุต 0 0 4,500 0 0 % 0

1. ตู้เอกสารเหล็ก 15 ลินชัก 0 5,000 0 0 0 % 0

1.ครุภัณฑ์โต๊ะทํางาน 5 ฟุต 8,000 0 0 0 0 % 0

2.ครุภัณฑ์โต๊ะทํางาน 4 ฟุต 6,000 0 0 0 0 % 0

เก้าอีสํานักงาน 0 0 3,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กระดานบอร์ดกํามะหยี 
พร้อมกรอบ 1 หน้า แบบมีล้อเลือน  0 4,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โทรศัพท์ตังโต๊ะแบบไร้สาย  0 1,435 0 0 0 % 0

ตู้ชันเอนกประสงค์ไม้ 4 ชัน 0 0 2,500 0 0 % 0

ตู้บานเลือนผสม 4 ฟุต จํานวน 4 ตู้ 0 0 0 27,600 -100 % 0

ตู้สาขาโทรศัพท์ 0 0 0 26,500 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเลือนกระจก 4 ฟุต 0 0 4,900 0 0 % 0

ตู้แหล็กบานเลือนกระจก 4 ฟุต 0 0 4,900 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด 5 
ฟุต 0 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1.เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens 0 46,800 0 0 0 % 0

2.เลนส์กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ระยะโฟกัส 
17-40 mm. 0 30,000 0 0 0 % 0
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กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล  ความ
ละเอียด 20 ล้านพิกเซล จํานวน 1 ตัว 0 0 0 19,300 -100 % 0

เครืองเสียงเคลือนที แบบลากจูง       0 0 16,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําร้อน-นําเย็น แบบถังควํา
พลาสติก 0 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.ครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
สําหรับงานประมวลผล* 21,600 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี แบบ Network 18,000 0 0 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สําหรับงานประมวลผล 0 0 0 0 100 % 23,000

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล 
แบบที 2* 0 0 29,900 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2* 0 0 0 30,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
แบบ Network 0 0 11,900 0 0 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 0 12,900 0 0 % 0

เครืองสํารองไฟ 0 0 17,070 0 0 % 0

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

อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย 
(Router) 0 16,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 53,600 103,935 108,470 114,400 25,500

รวมงบลงทุน 53,600 103,935 108,470 114,400 25,500

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 198,968 453,285 770,911 904,100 717,500
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งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,506,347 1,436,446 1,571,680 1,753,560 7.55 % 1,886,040

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 85,945 72,750 69,090 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 33,600 80,700 85,200 85,200 0 % 85,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 180,000 231,387 380,400 16.62 % 443,640

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 20,000 25,709 48,000 25 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,865,892 1,789,896 1,983,066 2,334,360 2,542,080

รวมงบบุคลากร 1,865,892 1,789,896 1,983,066 2,334,360 2,542,080

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 21,000 32,500 0 20,000 150 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 15,960 15,700 30,000 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 18,000 54,450 66,000 91,400 11.6 % 102,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,504 5,665 48,800 50,000 60 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 51,504 108,575 130,500 191,400 262,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 271,066.5 288,630.42 211,540.62 184,180 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 246,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 2,500 0 0 8,600 132.56 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   57,348 92,136 0 0 0 % 0

2.โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 97,000 0 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 6/9/2561  10:02:20 หน้า : 12/69



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

3.โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้
สร้างแรงจูงใจในการชําระภาษี 0 8,305 0 0 0 % 0

3.โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้
สร้างแรงจูงใจในการรับชําระภาษี  17,470 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 131,336 130,000 -38.46 % 80,000

โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที 
(ภาษีเคลือนที) 0 0 0 17,000 -4.12 % 16,300

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้สร้าง
แรงจูงใจในการชําระภาษี 0 0 12,945 25,000 -10 % 22,500

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการ
ชําระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
ต่างๆ

0 0 35,660 36,000 56.67 % 56,400

โครงการออกให้บริการรับยืนแบบแสดง
รายการที (ภ.บ.ท.5) ประจําปี พ.ศ. 
2561- ปี พ.ศ.2564 

0 0 0 7,500 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 12,230 14,690 4,810 20,000 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 360,614.5 500,761.42 396,291.62 528,280 581,200

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 101,014 48,775.65 63,502.05 100,000 -30 % 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 39,583 0 3,510 4,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 3,000 233.33 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,390 28,570 39,075 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 169,987 77,345.65 106,087.05 157,000 130,000

รวมงบดําเนินงาน 582,105.5 686,682.07 632,878.67 876,680 973,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ครุภัณฑ์โต๊ะทํางาน 5 ฟุต      16,000 0 0 0 0 % 0
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2.ครุภัณฑ์ชันวางแฟ้มตัง 2 ชัน (20 
ช่อง)   14,000 0 0 0 0 % 0

3.ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 2 บาน 3 ชัน (มอก)  16,000 0 0 0 0 % 0

4.ตู้เหล็กบานเลือนแบบทึบ          12,000 0 0 0 0 % 0

5.ครุภัณฑ์ตู้แบบรางเลือน  ระบบมือ
ผลัก 206,000 0 0 0 0 % 0

เก้าอีสํานักงาน (ระดับผู้บริหาร) 0 0 6,900 0 0 % 0

เครืองโทรศัพท์ตังโต๊ะไร้สาย 0 0 1,500 0 0 % 0

เครืองโทรสาร 0 0 12,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลือนทึบ 4 ฟุต 0 0 0 5,000 -100 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 11,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต    0 0 5,990 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 7,600 0 0 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
งานประมวลผล 0 0 0 23,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวล* 0 0 41,800 0 0 % 0

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

0 0 0 7,900 -100 % 0

เครืองสํารองไฟ 0 0 10,800 0 0 % 0

เครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 271,600 0 78,990 49,400 0

รวมงบลงทุน 271,600 0 78,990 49,400 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 45,000 45,000 0 45,000 -100 % 0
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 50,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 45,000 45,000 50,000 45,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 45,000 50,000 45,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,764,597.5 2,521,578.07 2,744,934.67 3,305,440 3,515,280

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 16,431,753.38 15,853,395.4 16,412,995.9 17,566,980 17,878,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

2.โครงการอบรมพลังมวลชนกองหนุน
ต้านภัยยาเสพติดตําบลนางแล 23,408 0 0 0 0 % 0

3.โครงการอบรมพลังมวลชนลูกเสือชาว
บ้านต้านภัยยาเสพติดและสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

50,000 0 0 0 0 % 0

5.โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
เทศบาลตําบลนางแล 45,830 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของศูนย์ต่อสู้
เพือเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตําบลนาง
แล

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมพลังมวลชนต้านยาเสพ
ติด 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 119,238 0 0 0 40,000

รวมงบดําเนินงาน 119,238 0 0 0 40,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนํา แบบท่อสูบนําพญานาค 0 0 10,200 0 0 % 0

เครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง 0 0 20,780 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครืองวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ 
ชนิดพกพา 0 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

1.ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด 100,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 100,000 0 30,980 5,000 0

รวมงบลงทุน 100,000 0 30,980 5,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 49,990 20,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 49,990 20,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 49,990 20,000 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 269,228 20,000 30,980 5,000 40,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

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

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000 30,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 165,050 420,000 364,000 576,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 288,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาล 0 0 5,840 5,540 -100 % 0

2.โครงการอบรมความรู้เกียวกับภัยและ
การหนีภัยสําหรับประชาชน และเด็ก
เยาวชน 

0 27,083.5 0 0 0 % 0

3.ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนวันหยุดเทศกาลต่างๆ 14,880 0 0 0 0 % 0

3.โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาล 0 3,120 0 0 0 % 0

6.โครงการซ้อมแผนและอบรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

22,147.8 0 0 0 0 % 0

7.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่าตําบลนางแล 33,392 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวัน อปพร.     0 0 10,000 20,000 -100 % 0

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัย

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้
ประสบภัยผู้ป่วยฉุกเฉิน      

0 0 13,510 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.หน่วย
กู้ชีพ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน  0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 0 0 0 0 100 % 30,000
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โครงการวัน อปพร.(รวมพลฅน อป
พร.ทต.นางแล) 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเสริมสร้างความรู้เกียวกับภัย
และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่
เด็กและเยาวชน

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรม รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน  0 0 49,760 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมความรู้เกียวกับภัยและ
การหนีภัยแก่เด็กเยาวชนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0 0 0 13,460 -100 % 0

โครงการอบรมด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน 0 0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการอบรมด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่พนักงานเจ้า
หน้าทีสังกัดเทศบาลตําบลนางแล

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการ
วางแผนและป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน

400,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 635,469.8 450,203.5 443,110 740,000 478,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 22,500 11,240 37,550 30,000 0 % 30,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 47,860 0 19,450 20,000 -50 % 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 15,850 11,100 26,450 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 86,210 22,340 83,450 70,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 721,679.8 472,543.5 526,560 840,000 568,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 2 บาน 3 ชัน (มอก.) 8,000 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์เครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บี
ทียู

18,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ขนาด 
18,000 บีทียู 

23,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ครุภัณฑ์ เครืองดับเพลิงหัวฉีดนําดับ
เพลิง แบบปรับได้ 22,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิงสายส่งนําดับ
เพลิงขนาด 1.5 นิว 11,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.ครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 2* (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิว) 

30,000 0 0 0 0 % 0

2.ครุภัณฑ์เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี แบบ Network 18,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 131,000 0 0 0 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าขุดเจาะนําบาดาล เพืออุปโภค บริโภค 
  0 227,000 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 227,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 131,000 227,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 64,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 64,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 64,000 0 0 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 916,679.8 699,543.5 526,560 840,000 568,000
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รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,185,907.8 719,543.5 557,540 845,000 608,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,052,205 1,243,453 3,439,835 3,829,825 9.05 % 4,176,360

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 4,590 14,861 3,330 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 24,387 42,000 50,900 60,000 0 % 60,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 84,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 112,150 108,000 281,059 422,220 15.05 % 485,760

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 35,640 34,620 52,395 36,866 62.75 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,228,972 1,442,934 3,827,519 4,348,911 4,866,120

รวมงบบุคลากร 1,228,972 1,442,934 3,827,519 4,348,911 4,866,120

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 48,400 72,000 72,000 72,000 0 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 18,295 24,165 74,800 95,669 4.53 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 66,695 96,165 146,800 167,669 182,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 63,000 252,000 308,000 413,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 368,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 4,110 0 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 41,474 0 0 0 % 0
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1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     
                                           46,660 0 0 0 0 % 0

2.โครงการทบทวนบุคลากรทางการ
ศึกษาในการจัดทําหลักสูตรปฐมวัยและ
แผนพัฒนาการศึกษา

13,800 0 0 0 0 % 0

2.โครงการอบรมทบทวนบุคลากรทาง
การศึกษาในการจัดวางระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษาและจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษา

0 11,400 0 0 0 % 0

3.โครงการประชุมเสวนาการจัดการ
ศึกษาของคณะกรรมการศึกษาขันพืน
ฐานและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลนาง
แล 

0 14,800 0 0 0 % 0

3.โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25,650 0 0 0 0 % 0

4.โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก                                  19,850 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 45,370 70,000 0 % 70,000

โครงการจัดหาสือการเรียนการสอน 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการซักซ้อมแผนหนีภัยพิบัติ
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  0 0 9,333.4 0 0 % 0

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 16,970 0 0 0 % 0

โครงการอบรมทบทวนบุคลากรทางการ
ศึกษาในการจัดวางระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษาและการจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษา

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมทบทวนบุคลากรทางการ
ศึกษาในการจัดวางระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษาและจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษา   

0 0 0 20,000 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 6/9/2561  10:02:21 หน้า : 21/69



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการอบรมผู้มีส่วนเกียวข้องในการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะและ
พัฒนาการเด็กเล็ก

0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,550 7,060 13,920 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 173,510 343,704 380,733.4 623,000 608,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 79,505 110,371 97,866 100,000 -30 % 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 48,000 55,926 30,000 0 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 9,984 19,917 20,000 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,600 38,400 27,415 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 108,105 206,755 201,124 230,000 190,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 4,170.42 7,269.55 14,868.87 36,000 11.11 % 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,170.42 7,269.55 14,868.87 66,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 352,480.42 653,893.55 743,526.27 1,086,669 1,050,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ครุภัณฑ์โต๊ะทํางาน 5 ฟุต 8,000 0 0 0 0 % 0

เก้าอีสํานักงาน  0 0 12,000 0 0 % 0

เก้าอีสํานักงาน เบาะหนัง PU ปรับ
ระดับได้ 0 0 3,990 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
พร้อมกระจก 0 0 24,990 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์พัดลมตังพืน ขนาดใบพัด 18 
นิว 0 0 3,780 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 4,900 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต 0 0 6,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดจอ
ภาพขันตํา 40 นิว 0 0 30,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําร้อน-นําเย็น  0 0 4,390 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล*  0 0 20,900 0 0 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,000 0 110,950 4,300 0

รวมงบลงทุน 8,000 0 110,950 4,300 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 1,589,452.42 2,096,827.55 4,681,995.27 5,439,880 5,916,120

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 45,291 100,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก                                845,600 0 0 0 0 % 0

1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 0 592,000 0 0 0 % 0

2.โครงการจัดหาสือการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        60,000 0 0 0 0 % 0
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2.โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสู่อาเซียน 0 14,400 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําสือของเล่นภูมิปัญญาท้อง
ถิน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน 0 0 6,000 20,000 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 904,200 620,400 -22.08 % 483,420

รวมค่าใช้สอย 905,600 606,400 955,491 750,400 513,420

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 31 0 0 0 0 % 0

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,270,704.46 1,415,594.12 1,264,201.52 1,492,720 -1.28 % 1,473,558

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 29,400 0 0 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 0 0 20,000 0 0 % 0

วัสดุการศึกษา 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 1,300,135.46 1,415,594.12 1,284,201.52 1,512,720 1,493,558

รวมงบดําเนินงาน 2,205,735.46 2,021,994.12 2,239,692.52 2,263,120.4 2,006,978

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลม Air Cooler 0 0 54,000 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง 0 0 6,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองซักผ้า 0 0 0 18,000 -100 % 0

เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 0 9,500 -100 % 0
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ครุภัณฑ์อืน

เครืองเล่นสนาม 0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 60,900 127,500 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

1.ค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนางแล                  1,000,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลนางแล 0 0 36,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลนางแล 0 0 102,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,000,000 0 138,000 0 0

รวมงบลงทุน 1,000,000 0 198,900 127,500 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,750,000 2,654,800 2,780,500 2,906,000 -100 % 0

โครงการ ICT เพือสืบค้นข้อมูลประกอบ
การเรียนการสอน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดซือสืออุปกรณ์ของเล่น
สําหรับเสริมทักษะปฐมวัย 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับนัก
เรียนในโรงเรียนเขตพืนทีตําบลนางแล 0 0 0 0 100 % 2,820,000

โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดให้มี
ความพร้อมต่อการเรียนรู้ 0 0 0 0 100 % 28,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสือ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 0 0 0 0 100 % 18,000
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โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 2,750,000 2,654,800 2,780,500 2,906,000 2,926,000

รวมงบเงินอุดหนุน 2,750,000 2,654,800 2,780,500 2,906,000 2,926,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,955,735.46 4,676,794.12 5,219,092.52 5,296,620.4 4,932,978

งานระดับมัธยมศึกษา

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 40,000 30,000 48,000 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 40,000 30,000 48,000 30,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 30,000 48,000 30,000 0

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 40,000 30,000 48,000 30,000 0

รวมแผนงานการศึกษา 7,585,187.88 6,803,621.67 9,949,087.79 10,766,500.4 10,849,098

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 62,340 747,705 1,089,659 1,523,060 18.38 % 1,803,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 64,400 68,124 67,860 25.55 % 85,200

เงินประจําตําแหน่ง 0 77,900 85,200 85,200 -21.13 % 67,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 27,000 198,000 216,000 270,000 20 % 324,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 22,000 24,000 30,000 20 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 101,340 1,110,005 1,482,983 1,976,120 2,315,400

รวมงบบุคลากร 101,340 1,110,005 1,482,983 1,976,120 2,315,400
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 63,600 13.21 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 14,900 32,200 35,600 12.36 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 14,900 32,200 99,200 122,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 97,772 95,132 78,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 90,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,125 10,000 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     
  0 68,907.59 0 0 0 % 0

2.โครงการอบรมความรู้เสริมสร้างด้าน
กฎหมายสาธารณสุข 0 15,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 79,724 125,236 -36.12 % 80,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสา
สมัครท้องถินรักษ์โลกตําบลนางแล 0 0 0 0 100 % 32,280

โครงการอบรมความรู้เสริมสร้างด้าน
กฎหมายสาธารณสุข    0 0 14,512 0 0 % 0

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน
กฎหมายสาธารณสุข 0 0 0 15,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 179,600 300 130,000 -69.23 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 361,279.59 199,793 358,236 262,280

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 25,341 34,926 63,000 11.11 % 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 10,000
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 29,843 2,562 50,000 -60 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 18,215 29,400 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 73,399 66,888 153,000 160,000

รวมงบดําเนินงาน 0 449,578.59 298,881 610,436 544,280

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 0 0 4,800 5,000 -100 % 0

เก้าอีสํานักงาน เบาะหนัง PVC พนักสูง 
ปรับระดับได้ ขาชุบโครเมียม 0 4,200 0 0 0 % 0

เก้าอีสํานักงานพนักพิงสูง มีโช้คปรับ
ระดับได้ 0 0 0 4,000 -100 % 0

เครืองโทรศัพท์ตังโต๊ะไร้สาย 0 0 1,500 0 0 % 0

เครืองโทรสาร 0 0 12,000 0 0 % 0

ตราชัง 0 0 1,250 0 0 % 0

ตู้บานเลือนกระจก 3 ฟุต 0 3,500 0 0 0 % 0

ตู้รวม 3 ฟุต 1 บาน 6 ลินชัน 0 4,900 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 4,900 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลือนกระจก 2 บาน  0 3,900 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลือนกระจก 4 ฟุต 0 0 14,700 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลือนทึบ 3 ฟุต 0 0 3,700 0 0 % 0

ตู้เอกสารเหล็ก 3 ลินชัก  0 3,900 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 5 ฟุต 0 11,980 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 0 10,000 0 0 % 0
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โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อม
กระจก 0 0 0 10,000 -100 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 1,950 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 0 0 49,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล  0 0 8,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)  

0 0 0 30,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล * 0 0 0 21,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) ราคา 7,900 บาท 0 0 0 7,900 -100 % 0

เครืองสํารองไฟ 0 0 11,380 0 0 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 34,330 122,130 80,400 0

รวมงบลงทุน 0 34,330 122,130 80,400 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 101,340 1,593,913.59 1,903,994 2,666,956 2,859,680

งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกาดแลงฮอมปอยสุขภาพ 0 69,795 0 0 0 % 0

โครงการกายภาพบําบัดสัมผัสชุมชน 0 1,650 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้มาลาเรีย 0 15,500 0 0 0 % 0
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โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือด
ออกแบบมีส่วนนร่วม                    0 158,591.3 85,119.7 0 0 % 0

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือด
ออกแบบมีส่วนร่วม 0 0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  0 0 6,120 0 0 % 0

โครงการชวนครอบครัวงดเหล้าเข้า
พรรษา 0 5,248 0 0 0 % 0

โครงการชาวนางแลใส่ใจอันตรายจาก
สารพิษตกค้างในกระแสเลือด 0 23,860 29,641 29,000 -48.28 % 15,000

โครงการตําบลพัฒนาการเด็กดีเริมทีนม
แม่ 0 0 20,072 14,864 8.03 % 16,058

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัด
นก 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์)        

0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี)

0 0 0 0 100 % 90,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
มาลาเรีย 0 0 0 10,700 40.19 % 15,000

โครงการรักสุขภาพรักปลอดภัย วัยใสไร้
เอดส์ 0 0 0 0 100 % 8,000

โครงการลดการตีตราในสังคม 0 9,414 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
เรือรัง 0 0 4,440 0 100 % 5,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตทีดีในชุมชน 0 0 12,208 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ติดเชือและ
ครอบครัว 0 6,482 7,754 0 0 % 0
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โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรือรัง 
ตําบลนางแล 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสร้างภูมิความรู้ป้องกันโรค
เอดส์ 0 0 0 9,000 -100 % 0

โครงการอบรมแกนนําด้านสุขภาพ เพือ
การดูแลผู้ติดเชือและผู้ป่วยเอดส์ใน
ชุมชน

0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 290,540.3 165,354.7 213,564 244,058

รวมงบดําเนินงาน 0 290,540.3 165,354.7 213,564 244,058

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นหมอกควัน 0 59,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 59,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 59,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการผ่าตัดทําหมันเพือลดจํานวน
สุนัขและแมวทีเป็นสัตวพาหะของโรค
พิษสนัขบ้าและแมวไม่มีเจ้าของ

0 0 0 0 100 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 5,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 5,000

รวมงานโรงพยาบาล 0 349,540.3 165,354.7 213,564 249,058
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการชาวนางแลใส่ใจอันตรายจาก
สารพิษตกค้างในกระแสเลือด 20,836 0 0 0 0 % 0

10.โครงการกายภาพบําบัดสัมผัสชุมชน 684 0 0 0 0 % 0

11.โครงการเสริมสร้างสุขภาพ
ประชาชนและบุคลากร 19,832 0 0 0 0 % 0

4.โครงการสุขาภิบาลร้านอาหารและคุ้ม
ครองผู้บริโภค 1,628 0 0 0 0 % 0

5.โครงการควบคุมป้องกันโรค+A5
ติดต่อในตําบล 142,934.25 0 0 0 0 % 0

8.โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตทีดีใน
ชุมชน 13,640 0 0 0 0 % 0

9.โครงการกาดแลงฮอมปอยสุขภาพ 57,540 0 0 0 0 % 0

โครงการชวนครอบครัวงดเหล้าเข้า
พรรษา 0 0 6,064 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ครอบครัวงดเหล้าเข้า
พรรษา 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการลดการตีตราในสังคม 0 0 7,664 17,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชํา 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมสุขาภิบาลนําดืมและ
การดูแลระบบนําประปาหมู่บ้าน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสุขาภิบาลนํา อุปโภค บริโภค 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสุขาภิบาลร้านอาหาร ตลาดสด 
และคุ้มครองผู้บริโภค 0 0 25,892 0 0 % 0
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โครงการสุขาภิบาลร้านอาหาร และ
ตลาดสด 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสุขาภิบาลอาหารและกิจการที
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 257,094.25 0 39,620 62,000 65,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 27,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 27,000 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 284,094.25 0 39,620 62,000 65,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 2 บาน 3 ชัน (มอก.) 8,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.ครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 2* (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิว) 

30,000 0 0 0 0 % 0

2.ครุภัณฑ์เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี แบบ Network 17,000 0 0 0 0 % 0

3.ครุภัณฑ์เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 
KVA 6,100 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 61,100 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 61,100 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 320,000 -100 % 0
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 280,000 120,000 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 160,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 0 0 0 0 100 % 160,000

รวมเงินอุดหนุน 280,000 120,000 0 325,000 320,000

รวมงบเงินอุดหนุน 280,000 120,000 0 325,000 320,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 625,194.25 120,000 39,620 387,000 385,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 726,534.25 2,063,453.89 2,108,968.7 3,267,520 3,493,738

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

2.โครงการส่งเสริมรายได้เด็กและ
เยาวชนตําบลนางแลช่วงวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์หรือปิดภาคเรียนเพือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทีดี

29,660 0 0 0 0 % 0

2.โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน
การจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ในตําบลนางแล 

0 4,860 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในเด็ก สตรี และครอบครัว 0 0 11,625 0 0 % 0

โครงการพัฒนาตนเองและการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่ม
ในลักษณะเครือข่ายของกลุ่มผู้พิการ

0 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการพัฒนาตนเองและการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่ม
ในลักษณะเครือข่ายของกลุ่มผู้สูงอายุ 

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตลอด
ชีพตําบลนางแล (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนย์การ
เรียนรู้ผู้สูงอายุตลอดชีพ

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลนางแล 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 29,660 4,860 11,625 50,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 29,660 4,860 11,625 50,000 70,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 2 บาน 3 ชัน (มอก.) 16,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,000 0 0 0 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงทางลาดสําหรับผู้พิการ และผู้
สูงอายุ เทศบาลตําบลนางแล หมู่ที 12 
บ้านขัวแตะ ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

0 0 62,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 62,000 0 0

รวมงบลงทุน 16,000 0 62,000 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 45,660 4,860 73,625 50,000 70,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 45,660 4,860 73,625 50,000 70,000
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,120,531 1,088,757 1,189,446 1,839,960 23.09 % 2,264,880

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 68,460 68,100 -1.32 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 33,600 80,700 85,200 85,200 0 % 85,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 215,900 318,767 375,800 414,600 10.97 % 460,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 33,500 51,354 58,000 72,000 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,470,731 1,606,778 1,776,906 2,479,860 2,949,360

รวมงบบุคลากร 1,470,731 1,606,778 1,776,906 2,479,860 2,949,360

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

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

ค่าเช่าบ้าน 30,000 72,000 72,000 90,000 0 % 90,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,900 5,800 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 30,000 74,900 77,800 120,000 110,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 276,811.36 158,750 218,791 317,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 328,000

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  0 17,100 0 0 0 % 0

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     
                 3,300 0 0 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 59,073 60,000 33.33 % 80,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พ.ร.บ
.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 25,120 30,998.05 80,190 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 305,231.36 206,848.05 358,054 457,000 468,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 83,520 30,448 53,742 80,000 -25 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 29,867.1 0 10,330 30,000 0 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 7,950.1 19,450 142,172 50,100 -0.2 % 50,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 28,800 45,387 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 121,337.2 78,698 251,631 250,100 200,000

รวมงบดําเนินงาน 456,568.56 360,446.05 687,485 827,100 778,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ตู้เหล็กบานเลือนกระจก 2 บาน          
          12,000 0 0 0 0 % 0

2.เครืองปรับอากาศ ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู  
               

28,000 0 0 0 0 % 0

เก้าอีสํานักงาน 0 0 11,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองปรับอากาศ ชนิดตู้ตังพืน 
(ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 56,000 
บีทียู 

58,000 0 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 0 5,990 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.ครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 2* (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิว)

30,000 0 0 0 0 % 0

2.ครุภัณฑ์เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)                
                                              

11,000 0 0 0 0 % 0

3.ครุภัณฑ์เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี แบบ Network 17,000 0 0 0 0 % 0

4.ครุภัณฑ์เครืองสํารองไฟ ขนาด 1 
KVA 6,100 0 0 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า  19 นิว)

0 0 0 30,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล * 0 0 0 21,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล*  0 0 20,900 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) ราคา 7,900 บาท 0 0 0 7,900 -100 % 0

เครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 0 2,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

มาตรวัดนําประปา ขนาด 2 นิว 0 0 22,500 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 16,665.25 50,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 162,100 0 77,755.25 111,400 50,000
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

1.ค่าก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตําบล
นางแล 300,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างพนังกันดิน คสล. พร้อมรัว 
คสล.  เทศบาลตําบลนางแล  หมู่ที 12 
บ้านขัวแตะ ต.นางแล อ.เมือง จ
.เชียงราย

800,000 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

1.ค่าปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมห้อง
ปฏิบัติงานในสํานักงานเทศบาลและ
สํานักทะเบียนท้องถินเทศบาลตําบลนาง
แล

619,900 0 0 0 0 % 0

2.ค่าปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม
หลังคาและภายในห้องประชุมภูแล
เทศบาลตําบลนางแล 38,300 0 0 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงรางระบายนํา คสล. พร้อม
ปรับปรุงเทลาน คสล. บริเวณทีตังสํานัก
งานเทศบาลตําบลนางแล ต.นางแล อ
.เมือง จ.เชียงราย 

584,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,342,200 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 2,504,300 0 77,755.25 111,400 50,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 4,431,599.56 1,967,224.05 2,542,146.25 3,418,360 3,777,360

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 199,115.88 75,906.44 110,120 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 199,115.88 75,906.44 110,120 50,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 199,115.88 75,906.44 110,120 50,000 50,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 49,375.27 32,971.61 81,983.94 98,630 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย 1/1 หมู่ที 
13 บ้านแม่ปูคา ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 32,940

โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย 1/2 หมู่ที 
13 บ้านแม่ปูคา ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 29,680

โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย 2 หมู่ที 1 
บ้านป่าห้า ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 78,270

โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย 2 หมู่ที 2 
บ้านนางแล ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 79,680

โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย 7 หมู่ที 4 
บ้านม่วงคํา ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 98,370

โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านเลขที 
43  หมู่ที 3 บ้านนางแลเหนือ ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 42,950

โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยประปา หมู่
ที 4 บ้านม่วงคํา ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 48,670

รวมเงินอุดหนุน 49,375.27 32,971.61 81,983.94 98,630 410,560

รวมงบเงินอุดหนุน 49,375.27 32,971.61 81,983.94 98,630 410,560

รวมงานไฟฟ้าถนน 248,491.15 108,878.05 192,103.94 148,630 460,560
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งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000 0

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 26,090 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 26,090 0 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 26,090 0 40,000 20,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 26,090 0 40,000 20,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 275,012 297,274 250,249 59,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
บูรณาการสามระบบ 47,140 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการสาม
ระบบ 0 80,418 79,750 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ
มีส่วนร่วม 0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะใน
ชุมชน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีวอนามัยผู้เก็บขน
และกําจัดขยะ 0 0 0 0 100 % 11,280

โครงการอาชีวอนามัยสําหรับผู้เก็บขน
หรือกําจัดขยะ 0 0 0 10,000 -100 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 13,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 335,652 377,692 329,999 89,000 171,280

รวมงบดําเนินงาน 335,652 377,692 329,999 89,000 171,280

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

1.ครุภัณฑ์เตาเผาขยะปลอดมลพิษ
ชุมชน 600,000 0 0 0 0 % 0

ตะแกรงคัดแยกขยะ 3 ช่อง 0 0 0 48,000 -100 % 0

เตาเผาขยะชุมชน 0 0 0 1,952,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 600,000 0 0 2,000,000 0

รวมงบลงทุน 600,000 0 0 2,000,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 125,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 125,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 125,000 0 0 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 1,060,652 377,692 329,999 2,089,000 171,280
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งานบําบัดนําเสีย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 330,000 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการรณรงค์การติดตังบ่อดักไขมัน
ในครัวเรือน ร้านอาหาร 0 0 24,934 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 354,934 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 354,934 0 0

รวมงานบําบัดนําเสีย 0 0 354,934 0 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,740,742.71 2,479,884.1 3,419,183.19 5,695,990 4,429,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการมหกรรมของดีพืนบ้าน
อาหารพืนเมือง แหล่งสับปะรดเลืองชือ
ตําบลนางแล

0 146,280 0 0 0 % 0

2.ค่าใช้จ่ายในการอบรมและส่งเสริม
อาชีพราษฎร ด้านคหกรรม งานช่าง 
หัตถกรรม และการบริการ

0 65,676 0 0 0 % 0

3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในสตรีและเด็ก 16,620 0 0 0 0 % 0

4.โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลนางแล 0 912 0 0 0 % 0

4.โครงการมหกรรมของดีพืนบ้าน
อาหารพืนเมืองแหล่งสับปะรดเลืองชือ
ตําบลนางแล

199,128 0 0 0 0 % 0
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5.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพราษฎร กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
องค์กรต่างๆ 75,830 0 0 0 0 % 0

7.โครงการส่งเสริมรายได้เด็กและเยา
ชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิน 0 9,480 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพราษฎร กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
องค์กรต่างๆ

0 0 129,800 100,000 0 % 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลนาง
แล 0 0 28,566 21,200 41.51 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลนางแล 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการมหกรรมของดีตําบลนางแล 0 0 0 189,200 -10.15 % 170,000

โครงการส่งเสริมพัฒนางานศูนย์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็ก 
สตรี และครอบครัวเทศบาลตําบลนางแล

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอุ่นรักครอบครัวตําบลนางแล 0 0 0 4,000 150 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 291,578 222,348 158,366 334,400 360,000

รวมงบดําเนินงาน 291,578 222,348 158,366 334,400 360,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 126,000 250,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 126,000 250,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 126,000 250,000 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 417,578 472,348 158,366 334,400 360,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 417,578 472,348 158,366 334,400 360,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา   
                                                        
                      

79,460 0 0 0 0 % 0

1.โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 0 50,000 0 0 0 % 0

10.โครงการแข่งขันแม่ไม้มวยไทย
ตําบลนางแล                                  60,000 0 0 0 0 % 0

2.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลนางแล                         
     249,995 0 0 0 0 % 0

2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ตําบลนางแลต้านยาเสพติด      0 30,000 0 0 0 % 0

3.โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตําบล
นางแล                                              
 

49,700 0 0 0 0 % 0

4.โครงการแข่งขันกีฬานางแลเกมส์ 0 100,000 0 0 0 % 0

4.โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตําบล
นางแล                                            30,000 0 0 0 0 % 0

5.โครงการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล
ตําบลนางแล                                      
     30,000 0 0 0 0 % 0

5.โครงการแข่งขันเปตองเชือมสัมพันธ์
ตําบลนางแล 0 30,000 0 0 0 % 0
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6.โครงการแข่งขันกีฬาสตรีตําบลนาง
แล                                                 30,000 0 0 0 0 % 0

7.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  47,646 50,000 0 0 0 % 0

8.โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ชีวิตเด็กและเยาวชนตําบลนางแล          29,998 0 0 0 0 % 0

9.โครงการแข่งขันเปตองเชือมความ
สัมพันธ์ตําบลนางแล                    30,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่างๆ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการแข่งขันกีฬานางแลเกมส์ 0 0 0 120,000 -16.67 % 100,000

โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตําบลนาง
แล  0 0 50,000 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลตําบล
นางแล 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการแข่งขันเปตองเชือมสัมพันธ์
ตําบลนางแล 0 0 30,000 0 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ตําบลนางแลต้านยาเสพติด 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลนางแล   0 0 19,980 0 0 % 0

โครงการพืนทีสร้างสรรค์สําหรับเด็กและ
เยาวชน    0 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการพืนทีสร้างสรรค์สําหรับเด็กและ
เยาวชน ตําบลนางแล 0 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 636,799 260,000 99,980 270,000 250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000 0

รวมงบดําเนินงาน 636,799 260,000 99,980 290,000 250,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม 
และส่งเสริมของดีอําเภอเมืองเชียงราย 
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครังที ๔๖ 
"เจียงฮายเกมส์"

0 0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 636,799 260,000 99,980 290,000 300,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงยี
เป็ง 0 98,080 0 0 0 % 0

1.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัด
งาน/เข้าร่วมรัฐพิธี  วันสําคัญทาง
ราชการ พิธีการทางศาสนา  และงาน
ประเพณีต่างๆ                                    
            

59,834 0 0 0 0 % 0

2.โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนตําบลนางแล    
     

79,979 0 0 0 0 % 0

3.โครงการประเพณีกินวอบ้านลิไข่        
                                                20,000 0 0 0 0 % 0

4.โครงการประเพณีผาลาดรอยวัวและ
สืบชะตาแม่นํานางแล              40,000 0 0 0 0 % 0
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5.โครงการประเพณีลอยกระทงยีเป็ง      
                                         109,444 0 0 0 0 % 0

6.โครงการประเพณีคริสตมาส              
                                             45,000 0 0 0 0 % 0

7.โครงการประเพณีสงกรานต์              
                                     51,120 0 0 0 0 % 0

8.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก
และเยาวชน ครอบครัวอบอุ่นโดยหลัก
ธรรมะปฏิบัติ                                     
                              

30,000 0 0 0 0 % 0

9.โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเข้า
พรรษา                                         149,600 0 0 0 0 % 0

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนตําบลนางแล 0 49,815 79,800 80,000 0 % 80,000

โครงการจัดงานประเพณียีเป็ง 0 0 6,560 8,587 482.3 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 89,700 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันคริตสมาส 0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 0 0 0 80,000 0 % 80,000

โครงการจัดงานหล่อเทียนเข้าพรรษา
และแห่เทียนเข้าพรรษา 0 0 100,000 120,000 -58.33 % 50,000

โครงการจัดงานหล่อเทียนและแห่เทียน
เข้าพรรษา 0 99,960 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีกินวอ 0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการผาลาดรอยวัวและสืบชะตาแม่
นํานางแล 0 40,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก
เยาวชน และครอบครัว ด้วยหลักธรรมะ 
ปฏิบัติ

0 0 28,800 30,000 0 % 30,000
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและ
เด็กโดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน 0 0 24,200 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 584,977 367,855 329,060 348,587 320,000

รวมงบดําเนินงาน 584,977 367,855 329,060 348,586.6 320,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 36,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 20,000 0 36,000 -100 % 0

โครงการดําเนินการและสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมของส่วนราชการ
และองค์กรจังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 36,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 56,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 76,000 36,000 36,000 36,000

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 76,000 36,000 36,000 36,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 614,977 443,855 365,060 384,586.6 356,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 47,300 0 0 0 % 0
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการบริหารจัดการและวางแผน
การท่องเทียวและพัฒนาแหล่งท่องเทียว
ตําบลนางแล 79,700 0 0 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการและพัฒนาการ
ท่องเทียวตําบลนางแล 0 49,998 84,500 50,000 0 % 50,000

โครงการพัฒนาบุคลากรเพือการสือสาร
และประชาสัมพันธ์ 0 0 15,440 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบ
การและวิสาหกิจการท่องเทียว 0 0 10,653.6 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมท่องเทียวชุมชน คน
บ้านนางแล 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 79,700 97,298 110,593.6 70,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 79,700 97,298 110,593.6 70,000 70,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 79,700 97,298 110,593.6 70,000 70,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,331,476 801,153 575,633.6 744,586.6 726,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลนางแล หมู่ที 12 บ้านขัว
แตะ ตําบลนางแล  อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

0 0 0 1,460,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างห้องนํา เทศบาลตําบล
นางแล หมู่ที 12 บ้านขัวแตะ ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
เทศบาลตําบลนางแล หมู่ที 12 บ้านขัว
แตะ ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

0 0 0 0 100 % 2,300,000

โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที 
2 บ้านนางแล ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที 
4 บ้านม่วงคํา ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

 ค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยดอยดินแดง 
(อาข่า) หมู่ที 6 บ้านป่าอ้อ ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

66,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนคสล. หมู่
ที 9 บ้านดอยกิว ต.นางแล อ.เมือง จ
.เชียงราย

0 344,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. ซอย 
บ้านเลขที 52 หมู่ที 3 บ้านนางแลเหนือ 
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย  

0 0 113,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.หมู่ที 
1 บ้านป่าห้า ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย  

0 0 240,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน พร้อมเท 
คสล. หมู่ที 14 บ้านร่องปลาค้าว ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

0 0 168,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน พร้อมเท 
คสล. หมู่ที 16 บ้านสันต้นขาม ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 239,990 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างขุดเจาะนําบาดาล หมู่ที 1 
บ้านป่าห้า  ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

179,000 0 0 0 0 % 0
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ค่าก่อสร้างซุ้มป้ายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที 
3 บ้านนางแลเหนือ ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง 
จังหวัดเชียงราย

90,600 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน คสล.  ซอย 3  หมู่ที 7 
บ้านนางแลใน  ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

0 0 138,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน คสล.  ซอย 8/2 (บ้านลิ
ไข่) หมู่ที 7 บ้านนางแลใน  ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

0 0 165,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน คสล.  ซอยบ้านเลขที 
306  หมู่ที 12 บ้านขัวแตะ ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

0 0 42,719 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 หมู่ที 12 
บ้านขัวแตะ ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

0 0 50,729 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที 1 
บ้านป่าห้า ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย  

0 0 143,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านเลขที 
271 หมู่ที 6 บ้านป่าอ้อ  ตําบลนางแล 
อําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 

0 0 75,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเลขที 63 
หมู่ที 6 บ้านป่าอ้อ  ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

0 0 165,990 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 10 บ้าน
ป่าซางวิวัฒน์ ต.นางแล อ.เมือง จ
.เชียงราย 

117,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 10 บ้าน
ป่าซางวิวัฒน์ ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย  

0 0 402,520 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2/2 หมู่ที 8 
บ้านป่ารวก ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย  

0 0 404,255 0 0 % 0
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ค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 6 บ้านป่าอ้อ  
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

322,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 6 บ้านป่าอ้อ 
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 60,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 9 บ้านดอย
กิว ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 35,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนนคสล. ซอย ทางเข้า
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที 4 บ้านม่วงคํา 
ตําบลนางแล  อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย   

0 0 170,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที 10 บ้าน
ป่าซางวิวัฒน์ ต.นางแล อ.เมือง จ
.เชียงราย 

0 498,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที 4 บ้านม่วง
คํา ต.นางแล อ.เมือง   จ.เชียงราย  0 325,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที 6 บ้านป่าอ้อ 
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 0 100,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที 8 บ้านป่า
รวก ต.นางแล อ.เมือง  จ.เชียงราย 0 400,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. ซอย  3  
หมู่ที 2 บ้านนางแล ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

0 0 450,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. ซอย 2 
หมู่ที 6 บ้านป่าอ้อ  ตําบลนางแล อําเภอ
เมืองจังหวัดเชียงราย 

0 0 185,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. ซอยบ้าน
เลขที 106  หมู่ที 6 บ้านป่าอ้อ  ตําบล
นางแล อําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 

0 0 415,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 1 
บ้านป่าห้า ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 200,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 13 
บ้านแม่ปูคา ต.นางแล อ.เมือง จ
.เชียงราย

69,500 0 0 0 0 % 0
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ค่าก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 14 
บ้านร่องปลาค้าว ต.นางแล อ.เมือง จ
.เชียงราย

282,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 16 
บ้านสันต้นขาม ต.นางแล อ.เมือง จ
.เชียงราย

242,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 2 
บ้านนางแล ต.นางแล อ.เมือง จ
.เชียงราย  

229,000 409,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 5 
บ้านเด่น ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 282,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 5 
บ้านเด่น ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

0 616,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 8 
บ้านป่ารวก ต.นางแล อ.เมือง จ
.เชียงราย

148,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างท่อระบายนําคสล. หมู่ที 10 
บ้านป่าซางวิวัฒน์ ต.นางแล   อ.เมือง  จ
.เชียงราย  

0 260,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างท่อระบายนําคสล. หมู่ที 6 
บ้านป่าอ้อ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 0 109,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล. พร้อม
พนังกันดิน  หมู่ที 13 บ้านแม่ปูคา  
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

269,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล. หมู่ที 4 
บ้านม่วงคํา ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 111,500 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างทางนําล้น คสล. หมู่ที 7 บ้าน
นางแลใน ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

300,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างพนังกันดิน คสล. หมู่ที  11 
บ้านดาวดึงส์ ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

0 0 577,000 0 0 % 0
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ค่าก่อสร้างพนังกันดินคสล. หมู่ที 11 
บ้านดาวดึงส์ ต.นางแล อ.เมือง จ
.เชียงราย  

0 360,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา  คสล. พร้อมฝา
ปิด หมู่ที 15 บ้านใหม่ม่วงคํา ตําบลนาง
แล  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 695,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.  พร้อมฝา
ปิด ซอย 4 หมู่ที 5  บ้านเด่น ตําบลนาง
แล  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  

0 0 755,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝา
ปิด  และก่อสร้างท่อลอดเหลียม หมู่ที 5 
บ้านเด่น ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

100,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝา
ปิด ซอย 12 หมู่ที 16 บ้านสันต้นขาม 
ตําบลนางแล  อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย  

0 0 186,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝา
ปิด ซอย 2 หมู่ที 13 บ้านแม่ปูคา ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

0 0 740,219 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝา
ปิด ซอย 3 หมู่ที 12 บ้านขัวแตะ ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

0 0 170,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝา
ปิด ซอย 4 หมู่ที 12 บ้านขัวแตะ ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

0 0 179,500 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝา
ปิด ซอย 4 หมู่ที 3 บ้านนางแลเหนือ 
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย   

0 0 245,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝา
ปิด บ้านเลขที 7 หมู่ที 10 บ้านป่าซาง
วิวัฒน์ ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย  

0 0 133,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝา
ปิด และก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 
8 บ้านป่ารวก ต.นางแล อ.เมือง จ
.เชียงราย

300,000 0 0 0 0 % 0
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ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝา
ปิด และเทคอนกรีตไหล่ทาง  หมู่ที 7 
บ้านนางแลใน  ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

0 0 1,115,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝา
ปิด เส้นกลางบ้าน หมู่ที 9 บ้านดอยกิว 
ตําบลนางแล อําเภอเมือง 

0 0 558,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝา
ปิด หมู่ที 14 บ้านร่องปลาค้าว ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

0 0 474,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝา
ปิดหมู่ที 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ต.นางแล 
อ.เมือง จ.เชียงราย 

216,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.พร้อมฝา
ปิด  หมู่ที 12 บ้านขัวแตะ ตําบลนางแล  
อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย 

0 384,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.พร้อมฝา
ปิด  หมู่ที 13 บ้านแม่ปูคา ตําบลนางแล  
อําเภอเมือง จ.เชียงราย 

0 474,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.พร้อมฝา
ปิด  หมู่ที 16 บ้านสันต้นขาม ตําบลนาง
แล    อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

0 305,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.พร้อมฝา
ปิด และเทคอนกรีตไหล่ทาง หมู่ที 1 
บ้านป่าห้า  ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

0 327,939 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.พร้อมฝา
ปิด และเทคอนกรีตไหล่ทาง หมู่ที 3 
บ้านนางแลเหนือ  ต.นางแล อ.เมือง จ
.เชียงราย

148,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.พร้อมฝา
ปิด และเทคอนกรีตไหล่ทาง หมู่ที 7 
บ้านนางแลใน   ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

0 796,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.พร้อมฝา
ปิด หมู่ที 15 บ้านใหม่ม่วงคํา ต.นางแล 
อ.เมือง จ.เชียงราย

240,000 0 0 0 0 % 0
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ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.พร้อมฝา
ปิดและเทคอนกรีตไหล่ทางหมู่ที 7 บ้าน
นางแลใน    ต.นางแล  อ.เมือง จ
.เชียงราย  

744,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างโรงจอดรถสําหรับบริการ
ประชาชน เทศบาลตําบลนางแล หมู่ที 
12 บ้านขัวแตะ ตําบลนางแล   อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย   

0 0 214,000 0 0 % 0

ค่าขุดเจาะนําบาดาล เพือการประปาและ
การเกษตร หมู่ที 6 บ้านป่าอ้อ  ต.นางแล 
อ.เมือง จ.เชียงราย  

0 239,700 0 0 0 % 0

ค่าซ่อมแซมฝายนําล้นโดยติดตังบาน
ประตูระบายนํา จํานวน 2 บาน หมู่ที 15 
บ้านใหม่ม่วงคํา ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

50,000 0 0 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงถนนคสล. หมู่ที 4 บ้านม่วง
คํา ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย    

135,000 0 0 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงระบบประปา หมู่ที 12 บ้าน
ขัวแตะ ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

306,000 0 0 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงระบบประปา หมู่ที 9 บ้าน
ดอยกิว ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 306,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างกําแพงป้องกันการกัด
เซาะตลิง บริเวณประปาหอถังสูงประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที 12 บ้านขัวแตะ ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 187,000

โครงการก่อสร้างขยายท่อลอดเหลียม 
คสล. (สะพาน)  หมู่ที 16 บ้านสันต้น
ขาม ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

0 0 0 0 100 % 104,000

โครงการก่อสร้างขยายท่อลอดเหลียม 
คสล. (สะพาน) หมู่ที 9 บ้านดอยกิว 
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

0 0 0 0 100 % 179,000
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โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. 
ซอย 1 และซอย4  หมู่ที 2 บ้านนางแล 
ตําบลนางแล อําเภอเมือง 

0 0 0 296,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. 
ซอย 1 หมู่ที 13 บ้านแม่ปูคา ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

0 0 0 339,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. 
ทางไปบ้านแพะ หมู่ที 13 บ้านแม่ปูคา 
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

0 0 0 0 100 % 246,000

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนน 
คสล. หมู่ที 11 บ้านดาวดึงส์ ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

0 0 0 509,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน 
คสล. ซอยบ้านเลขที 38 หมู่ที 9 บ้าน
ดอยกิว ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 72,000

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน 
คสล. บ้านเลขที 58 หมู่ที 7 บ้านนางแล
ใน ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

0 0 0 0 100 % 124,500

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน 
คสล. เส้นกลางบ้าน หมู่ที 9 บ้านดอยกิว 
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

0 0 0 0 100 % 102,000

โครงการก่อสร้างคลองส่งนํา คสล. หมู่ที 
5 บ้านเด่น ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 976,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่
ที 1 บ้านป่าห้า ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย  

0 0 0 249,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่
ที 2 บ้านนางแล ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 37,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 หมู่
ที 3 บ้านนางแลเหนือ ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

0 0 0 237,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3/15 
(บ้านอาข่าใหม่)  หมู่ที 6 บ้านป่าอ้อ  
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

0 0 0 0 100 % 373,500

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่
ที 16 บ้านสันต้นขาม ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 270,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่
ที 2 บ้านนางแล ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 137,500

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6  หมู่
ที 11  บ้านดาวดึงส์ ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 230,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9/3 
หมู่ที 7 บ้านนางแลใน ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 151,500

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย2 หมู่ที 
1 บ้านป่าห้า ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

0 0 0 68,000 72.79 % 117,500

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างหอ
พักศิรินทร์ หมู่ที 1 บ้านป่าห้า ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

0 0 0 104,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าโรง
ปุ๋ย หมู่ที 7 บ้านนางแลใน ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 164,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน
เลขที 106 หมู่ที 1 บ้านป่าห้า ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 26,500

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน
เลขที 218 หมู่ที 5 บ้านเด่น ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 86,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไร่
เดือนเพ็ญ  หมู่ที 6 บ้านป่าอ้อ  ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 129,500
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังวัด
ป่าห้า หมู่ที 1 บ้านป่าห้า ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

0 0 0 131,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอาข่า
ดินแดง  หมู่ที 6 บ้านป่าอ้อ  ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 197,500

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอาข่า
ใหม่ หมู่ที 7 บ้านนางแลใน  ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

0 0 0 641,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกซอย 8 
(หัวสะพาน) หมู่ที 1 บ้านป่าห้า ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 109,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 6 
บ้านป่าอ้อ  ตําบลนางแล อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างศาลา 
SML หมู่ที 2 บ้านนางแล ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 54,500

โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล.  บ้าน
เลขที 101 หมู่ที 14 บ้านร่องปลาค้าว 
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

0 0 0 547,300 -100 % 0

โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. 
ป้องกันการกัดเซาะฝาย บริเวณบ้านเลข
ที 11   หมู่ที 16 บ้านสันต้นขาม ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 336,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาปิด  ซอย 2 หมู่ที 10 บ้าน
ป่าซางวิวัฒน์ ตําบลนางแล  อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 690,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาปิด  ซอย 5/2 หมู่ที 12 บ้านขัว
แตะ ตําบลนางแล  อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

0 0 0 0 100 % 297,000
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาปิด  ซอย 5/4 หมู่ที 12 บ้านขัว
แตะ ตําบลนางแล  อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

0 0 0 0 100 % 141,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาปิด  ถนนหน้าอาคารเอนก
ประสงค์  หมู่ที 15 บ้านใหม่ม่วงคํา 
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

0 0 0 0 100 % 422,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาปิด (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที 9 
บ้านดอยกิว ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 160,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาปิด ซอย 2 (ต่อของเดิม ด้าน
ทิศใต้) หมู่ที 13 บ้านแม่ปูคา ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 515,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาปิด ซอย 5/2 หมู่ที 16 บ้านสัน
ต้นขาม ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย  

0 0 0 167,300 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาปิด ซอย 6 (ข้างโรงเรียน
อนุบาลนางแล) หมู่ที 5 บ้านเด่น ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 558,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาปิด ซอย 6 หมู่ที 12 บ้านขัว
แตะ ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

0 0 0 647,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาปิด ซอย1 หมู่ที 8 บ้านป่ารวก 
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

0 0 0 146,200 245.08 % 504,500

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาปิด ซอย2 หมู่ที 5 บ้านเด่น 
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

0 0 0 378,500 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาปิด ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนางแล หมู่ที 12 บ้านขัว
แตะ ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย  

0 0 0 279,700 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาปิด เส้นกลางบ้าน หมู่ที 14 
บ้านร่องปลาค้าว ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 598,000

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. 
พร้อมบ่อพัก คลส. ซอย3 หมู่ที 6 บ้าน
ป่าอ้อ  ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

0 0 0 460,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. ซอย 1 ไป ซอย 4 
หมู่ที 4 บ้านม่วงคํา ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 171,000

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยบ้านเลขที 333 
หมู่ที 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

0 0 0 512,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที 3 บ้านนางแล
เหนือ เชือม หมู่ที 9 บ้านดอยกิว (ต่อ
ของเดิม) ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 284,500

โครงการติดตังถังกรองนําพร้อมเชือม
ต่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านป่า
ห้า ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

0 0 0 0 100 % 85,000

โครงการพัฒนาแหล่งนําเพืออุปโภค 
บริโภค หมู่ที 15 บ้านใหม่ม่วงคํา ต.นาง
แล อ.เมือง จ.เชียงราย

0 21,000 0 0 0 % 0

โครงการยกระดับถนนลาดยาง หมู่ที 15 
บ้านใหม่ม่วงคํา ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

0 0 0 500,000 -100 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

1.ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง
และปรับปรุงซ่อมแซมถนนทีชํารุดภาย
ในตําบลนางแล

199,500 0 0 0 0 % 0

2. ค่าปรับปรุงทีดินสําหรับก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางแล 35,000 0 0 0 0 % 0

3.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตําบลนางแล 79,900 0 0 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที 15 บ้าน
ใหม่ม่วงคํา  ต.นางแล อ.เมือง จ
.เชียงราย 

0 329,000 0 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงถนนคสล. หมู่ที 3 บ้านนาง
แลเหนือ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย    
          

0 374,000 0 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที 13 บ้าน
แม่ปูคา ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 0 100,000 0 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที 14 บ้าน
ร่องปลาค้าว เชือม หมู่ที 7 บ้านนางแล
ใน      ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

0 100,000 0 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที 14 บ้าน
ร่องปลาค้าว ต.นางแล อ.เมือง จ
.เชียงราย 

0 407,000 0 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที 15 บ้าน
ใหม่ม่วงคํา เชือม หมู่ที 6  บ้านป่าอ้อ ต
.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

0 100,000 0 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 10 หมู่ที 5 บ้านเด่น ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   

0 0 373,000 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงทางเข้า-ออก เทศบาลตําบล
นางแล  0 0 197,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
บ้านนางแลใน ถึงบ้านลิไข่ หมู่ที 7 
บ้านนางแลใน ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

0 0 0 530,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 7 บ้านนางแลใน ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

0 0 0 652,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที 3 
บ้านนางแลเหนือ เชือมหมู่ที 14 บ้าน
ร่องปลาค้าว ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 133,000

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที 7 
บ้านนางแลใน ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 836,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบ้าน
เลขที 43 หมู่ที 3 บ้านนางแลเหนือ 
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย   

0 0 0 211,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปา สํานัก
งานเทศบาลตําบลนางแล หมู่ที 12 บ้าน
ขัวแตะ ตําบลนางแล  อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 48,000

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที 11 บ้านดาวดึงส์ ตําบลนางแล  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 385,500

โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที 
16 บ้านสันต้นขาม ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

0 0 0 45,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 5,862,000 7,378,639 10,179,922 9,810,000 12,639,000

รวมงบลงทุน 5,862,000 7,378,639 10,179,922 9,810,000 12,639,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 5,862,000 7,378,639 10,179,922 9,810,000 12,639,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,862,000 7,378,639 10,179,922 9,810,000 12,639,000

แผนงานการเกษตร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 161,000 202,000 240,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 318,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการส่งเสริมการปลูกสับปะรด
ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ GAP 9,000 0 0 0 0 % 0

2.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11,000 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 0 14,760 0 0 0 % 0

โครงการเลียงปลาในบ่อดินหรือบ่อ
ซีเมนต์ 0 0 17,370 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. 0 0 0 24,110 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวินทรีย์ใน
การควบคุมศัตรูพืช 0 0 0 18,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมการปลูกสับปะรดภาย
ใต้ระบบการจัดการคุณภาพ GPA 0 0 78,980 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ย
ชีวภาพ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการหลัง
เก็บเกียวลินจี 0 0 0 9,390 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิม
คุณภาพสับปะรดตามมาตรฐาน GAP 0 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริในรัชกาลที 9 0 0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการอบรมส่งเสริมการเลียงสัตว์ให้มี
คุณภาพ 0 16,020 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,000 191,780 298,350 421,500 408,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 29,165 0 34,795 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 29,165 0 34,795 30,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 49,165 191,780 333,145 451,500 438,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รถเข็นลากพ่วง 2 ล้อมอเตอร์ไซด์ 0 0 3,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 3,500 0 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์การ
เกษตรและโรงเพาะชํา 0 0 178,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 178,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 181,500 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 80,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 80,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 0 0 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 129,165 191,780 514,645 451,500 438,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 24,000 24,000 27,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 30,000 0 0 0 0 % 0

2.ค่าใช้จ่ายในการตรวจคุณภาพนํา
บริโภคอุปโภค 24,000 0 0 0 0 % 0

3.โครงการสร้างฝายต้นนําลําธารเฉลิม
พระเกียรติ 37,740 0 0 0 0 % 0

โครงการบํารุงรักษาป่าไม้ 0 15,960 4,982.6 20,000 50 % 30,000

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 0 31,800 34,800 0 0 % 0

โครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน 0 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการสร้างฝายต้นนําลําธาร 0 0 3,925 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 91,740 71,760 67,707.6 117,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 91,740 71,760 67,707.6 117,000 120,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 160,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 160,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 160,000 0 0 0 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 251,740 71,760 67,707.6 117,000 120,000

รวมแผนงานการเกษตร 380,905 263,540 582,352.6 568,500 558,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 84,000 84,000 96,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 96,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 84,000 84,000 96,000 146,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 7,323 9,409 15,000 -100 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 24,584 54,426 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 0 31,907 63,835 95,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 0 115,907 147,835 191,000 226,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 0 115,907 147,835 191,000 226,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 115,907 147,835 191,000 226,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 101,030 107,300 124,781 166,170 16.87 % 194,200

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 11,817,800 13,112,400 8.21 % 14,188,800

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 2,563,200 3,139,200 -13.76 % 2,707,200

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 403,000 412,000 299,000 450,000 -6.67 % 420,000

สํารองจ่าย 416,679.74 748,436 80,693 339,333 83.96 % 624,228

วันทีพิมพ์ : 6/9/2561  10:02:23 หน้า : 68/69



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน 317,320 217,774.2 221,139.3 225,420 -100 % 0

เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 0 0 0 0 100 % 62,036

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 0 0 0 0 100 % 180,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 27,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 480,000 559,930 609,940 630,000 13.71 % 716,400

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 7,300 8,760 0 30,000 0 % 30,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการ
ถ่ายโอน 0 0 8,760 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 37,805.16 37,805.16 37,805.16 40,000 0 % 40,000

รวมงบกลาง 1,763,134.9 2,092,005.36 15,763,118.46 18,159,523 19,162,864

รวมงบกลาง 1,763,134.9 2,092,005.36 15,763,118.46 18,159,523 19,162,864

รวมงบกลาง 1,763,134.9 2,092,005.36 15,763,118.46 18,159,523 19,162,864

รวมแผนงานงบกลาง 1,763,134.9 2,092,005.36 15,763,118.46 18,159,523 19,162,864

รวมทุกแผนงาน 41,470,879.92 39,048,350.92 59,928,628.24 68,000,000 71,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลนางแล

อําเภอ เมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 71,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 13,645,320 บาท
งบบุคลากร รวม 10,037,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ดังนี
1. นายกเทศมนตรีตําบลนางแล เดือนละ 28,800 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 345,600 บาท
2. รองนายกเทศมนตรีตําบลนางแล จํานวน 2 คนๆ ละ 15,840
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 380,160 บาท
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอืน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
เป็นโครงการพัฒนา)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง (ฝ่ายการเมือง) ดังนี
1. ตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลนางแล เดือนละ 6,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
2. ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีตําบลนางแล จํานวน 2 คนๆ ละ 4,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอืน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
เป็นโครงการพัฒนา)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ (ฝ่ายการเมือง) ดังนี
1. ตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลนางแล เดือนละ 6,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
2. ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีตําบลนางแล จํานวน 2 คนๆ ละ 4,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอืน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
เป็นโครงการพัฒนา)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี ดังนี
1. ตําแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,080 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 120,960 บาท
2. ตําแหน่งทีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลนางแล เดือนละ 7,200
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอืน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
เป็นโครงการพัฒนา)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ฝ่ายการเมือง) ดังนี
1. ประธานสภาเทศบาลตําบลนางแล เดือนละ 15,840 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 190,080 บาท
2. รองประธานสภาตําบลนางแล เดือนละ 12,960 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 155,520 บาท
3 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนางแล จํานวน 10 คนๆ ละ 10,080
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600 บาท
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอืน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
เป็นโครงการพัฒนา)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,189,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,953,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดสํานักปลัดเทศบาลและหน่วย
ตรวจสอบภายใน โดยตังจากตําแหน่งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ
.2561 - 2564 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถ้ามี) และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลตามคําสังการเลือนขันเงินเดือน หรือการเลือนระดับของ
พนักงานเทศบาล หรือการปรับเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการ
ปรับฐานเงินเดือนตามทีกฎหมายกําหนด  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาล เงินเพิม
คุณวุฒิ เงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนสําหรับตําแหน่งปลัดเทศบาล
ตําบลนางแล ระดับกลาง โดยตังจากตําแหน่งตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3
 ปี พ.ศ.2561 - 2563 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถ้ามี) และการปรับปรุงเงิน
เพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาลตามคําสังเทศบาลตําบลนางแล และการ
ปรับเงินเพิมตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการปรับเงินเพิมต่างๆ ตามที
กฎหมายกําหนด  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 162,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาลตําบลนางแล ระดับกลาง และ
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ระดับต้น และหัวหน้าฝ่าย ระดับต้น โดยตังจาก
ตําแหน่งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561- 2563 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ถ้ามี) และการปรับปรุงเงินประจําตําแหน่งตามคําสังเทศบาลตําบล
นางแล และการปรับเงินประจําตําแหน่งตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการ
ปรับเงินประจําตําแหน่งตามทีกฎหมายกําหนด  ฯลฯ
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,773,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัดเทศบาล โดยตังจาก
ตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลนางแล และ
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง หรือการปรับค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการปรับฐานค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามที
กฎหมายกําหนด  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง โดยตังจากตําแหน่ง
ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง และการปรับปรุงเงินเพิมต่างๆ ของ
พนักงานจ้างการปรับเงินเพิมตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการปรับเงินเพิม
ต่างๆ ตามทีกฎหมายกําหนด  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

งบดําเนินงาน รวม 3,387,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 736,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 400,000 บาท

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ทีเทศบาลแต่งตังให้
ดําเนินการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถ้ามี) 
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เพือจ่ายเป็นเงินรางวัล
ประจําปี ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์และวิธีการทีกระทรวง
มหาดไทยกําหนด 
(ไม่ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564  เนืองจากไม่
ถือว่าเป็นโครงการพัฒนา)      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ
ลูกจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุด
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
กําหนด ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559
(ไม่ปรากฎในแผนพ้ฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 246,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามที
ระเบียบกําหนด ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 3) พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที 12 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานเทศบาล , ผู้
บริหารฯ และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0809.3/ว4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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ค่าใช้สอย รวม 1,451,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 403,000 บาท

1. ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวสาร ผลงาน การเชิญชวนเพือร่วม
กิจกรรมหรืองานต่างๆ การประชาสัมพันธ์เกียวกับงานรัฐพิธี วันสําคัญ
ต่างๆ ของชาติ การประชาสัมพันธ์เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ค่าจ้าง
ประชาสัมพันธ์เคลือนที ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง ค่าจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ โรงมหรสพ สิงพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้างประชา
สัมพันธ์ทางสือประเภทอืนๆ ฯลฯ
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
4. ค่ากําจัดสิงปฏิกูลหรือดูดส้วม
5. ค่าจ้างบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือจ้างเหมาบริการ เพือช่วย
ปฏิบัติงานทีจําเป็นหรืองานเฉพาะด้านของเทศบาลตําบลนางแลหรือ
งานบริการอืนๆ
6. ค่าจ้างบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือจ้างเหมาบริการ เพือทําความ
สะอาดอาคารสํานักงาน 
7. ค่าจ้างจัดทําของ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าแปลเอกสาร หรือค่า
บริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะการจัดทําของ ฯลฯ
8. ค่าจ้างบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือสถาบันการศึกษา หรือกลุ่ม
องค์กรต่างๆ ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน หรือประเมิน
ผลงานของเทศบาลตําบลนางแลในด้านต่างๆ หรือจัดทําระบบโปรแกรม
สารสนเทศเพือการจัดการข้อมูลในการพัฒนาและวางแผนพัฒนาภายใน
องค์กรหรือในพืนทีตําบลนางแล ฯลฯ
9. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงการวางระบบอินเตอร์เน็ตภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลนางแล
10. ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
ค่ารับรองและพิธีการ
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองหรือค่าพิธีการ
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาศึกษาดูงาน หรือ
นิเทศงาน หรือตรวจงาน หรือประเมินผลงานของเทศบาลตําบลนาง
แล รวมทังเจ้าหน้าทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับ
2. ค่าเลียงรับรอง การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้
รับการแต่งตังตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการหรือมติคณะ
รัฐมนตรีทีเกียวข้อง หรือการประชุมสภาเทศบาลตําบลนางแล หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมทังผู้
เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม
3. ค่าใช้จ่ายในพิธีการ พิธีทางศาสนา พิธีเปิดอาคาร พิธีการรับเสด็จหรือ
รับผู้แทนพระองค์ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการรับเสด็จ หรือ
เกียวเนืองกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรม
วงศานุวงศ์ และพิธีการสําคัญต่างๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.4/ว2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่ารับรอง
หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสําคัญต่างๆ ของชาติ จํานวน 80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี และงานวันสําคัญต่างๆของชาติ
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี และงานวันสําคัญต่างๆของ
ชาติ วันเทศบาล  และวันท้องถินไทย และวันสําคัญทีทางรัฐกําหนด
กําหนดให้จัดขึน หรือตามนโยบายคําสังของอําเภอ จังหวัด กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  รัฐบาล หรือตามอํานาจหน้าที ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่าจ้างเหมาทําป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาจัดทําประกาศนีย
บัตร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 190 ลําดับ
ที 10
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง,ค่าพาหนะ ,ค่าเช่าทีพัก ,ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน,ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ,ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ,ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา
เทศบาล,พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจํา ,พนักงานจ้าง, ผู้มีสิทธิและได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว1797 ลงวันที 2
 เมษายน 2561 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังตามทีกฎหมายกําหนด การ
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสมาชิกสภา
ผู้แทนราษําร และการจัดการเลือกตัง การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ หรือการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 327
 หน้าที 5
โครงการ 5 ส. จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการ 5 ส. โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ และกิจกรรมปรับปรุงสถานทีทํางาน โดยจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็นในการลงมือปฏิบัติการปรับปรุงสถานทีทํางาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 319
 ลําดับที 5 
โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management ) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจัดการความ
รู้ (Knowledge Management) โดยจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ใน
การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และใช้ในการดําเนินการของศูนย์การเรียน
รู้ KM ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ค่าซ่อมแซม ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานทีชํารุด ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
-หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 320
 ลําดับที 6
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โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายในชีวิตประจําวันสําหรับประชาชน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายในชีวิต
ประจําวันสําหรับประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
วิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  และ
วัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็นในการอบรม และกิจกรรมรณรงค์ โดยจ่ายเป็น
ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6) (7)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (10) (15)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม ครัง
ที 2  หน้าที 93 ลําดับที 10
โครงการเสริมสร้างความรู้เกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการเสริมสร้างความรู้เกียวกับการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าพาหนะวิทยากร และวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็นใน
การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 79 ลําดับที 1
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าจัดทําแผ่นพับความรู้ และวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็นใน
การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 90 ลําดับที 7
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โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่า
เอกสารประกอบการอบรม ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  และวัสดุอุปกรณ์
อืนๆ ทีจําเป็นในการอบรม และกิจกรรมรณรงค์ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทําแผ่น
พับประชาสัมพันธ์ จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และคู่มือความรู้เรืองผล
ประโยชน์ทับซ้อน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2  หน้าที 92 ลําดับที 9
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

จํานวน 18,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์  และวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็นในการอบรม และกิจกรรม
รณรงค์ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์และจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 91 ลําดับที 8
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําแผ่นพับความ
รู้ และค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 88 ลําดับที 6
โครงการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีเพือความสัมพันธ์ทีดีในองค์กร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี
เพือความสัมพันธ์ทีดีในองค์กร โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
วิทยากร  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะวิทยากร และวัสดุอุปกรณ์
อืนๆ ทีจําเป็นในการอบรม  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 87 ลําดับที 5
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน เจ้าหน้าทีเทศบาล

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าทีเทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ
วิทยากร และวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็นในการอบรม  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2  หน้าที 85 ลําดับที  4

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
ทีพักผู้เข้าร่วมอบรม ค่าเช่าพาหนะ ค่าวิทยากร  ค่าเอกสารประกอบ
การอบรม ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะวิทยากร ค่าทีพักวิยา
กร และวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็นในการอบรม  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที  83 ลําดับที  3
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที
เทศบาล

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน เจ้าหน้าทีเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าที
พักผู้เข้าร่วมอบรม ค่าวิทยากร  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ
วิทยากร ค่าทีพักวิยากร และวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็นในการอบรม  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 81 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม หรือบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง หรือค่าซ่อมปกติของวัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิน
และสิงก่อสร้าง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานของฝ่ายธุรการและงานทะเบียน
ราษฎร  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวขององค์กรส่วนกลาง  ซึงเป็น
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งของสํานักปลัดเทศบาล  ซึง
เป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนของสํานักปลัดเทศบาล และ
จัดซือนํามันส่วนกลาง ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย ดัง
ต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ของฝ่ายธุรการและงานทะเบียน
ราษฎร์  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 2 หมืนบาท
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลนางแล ในอาคาร
และสถานทีทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลนางแล และใช้ใน
กิจการของเทศบาลตําบลนางแล รวมทัง ในทีสาธารณะและส้วมสาธารณะ
ทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลนางแล (ไม่รวมบ้านพัก
พนักงาน) 
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
(ไม่ปรากฎในแผนพ้ฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลนางแล ใน
อาคารและสถานทีทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลนางแล และ
ใช้ในกิจการของเทศบาลตําบลนางแล รวมทัง ในทีสาธารณะและส้วม
สาธารณะทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลนางแล (ไม่รวมบ้าน
พักพนักงาน) 
(ไม่ปรากฎในแผนพ้ฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที และตังโต๊ะทีใช้ใน
กิจการและปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนางแล รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ
ให้ได้มาซึงบริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการบริการอืนๆ ที
เกียวข้อง เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ 
(ไม่ปรากฎในแผนพ้ฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าส่งไปรษณีย์ประเภทต่างๆ รวมทังการใช้บริการไปรษณีย์อิ
เล็คทรอนิกส์ ฯลฯ
(ไม่ปรากฎในแผนพ้ฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ โทรสาร ค่าเทแลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือ
สาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้บริการทางอินเตอร์
เน็ต การ์ดและค่าเช่าพืนทีเวปไซด์ ค่าเช่าทางอินเตอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี ค่า
บริการกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าเช่า
สัญญาณอินเตอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการใช้บริการ
สือสารและโทรคมนาคม 
(ไม่ปรากฎในแผนพ้ฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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งบลงทุน รวม 180,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 180,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองเสียงกลางแจ้ง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเสียงกลางแจ้ง จํานวน 1 ชุด ราคา 80,000
 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี
- ตู้เสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิว จํานวน 2 ตัว
- เพาเวอร์ไม่น้อยกว่า 4 ไมโครเทค จํานวน 1 ตัว
- ตู้ซัพ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน 2 ตัว 
- EQ 2 ชัน จํานวน 1 ชุด
- คอส จํานวน 1 ตัว
- มิกเซอร์ ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง จํานวน 1 ชุด 
- ตู้แร๊ก ไม่น้อยกว่า 12 V จํานวน 1 ชุด
- ปลักแร๊ก ไม่น้อยกว่า 12 ช่อง จํานวน 1 ชุด
- ไมค์ลอย จํานวน 4 ตัว
- อุปกรณ์สายต่อพ่วง จํานวน 1 ชุด
- สายไฟต่อพ่วง ยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร  จํานวน 2 เส้น
โดยจัดหาคามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2  หน้าที 45 ลําดับที 13

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซม บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครืองบิน เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวม
ถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
-ปรากฎตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
(ไม่ปรากฎในแผนพ้ฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ อําภอเมืองเชียงราย

จํานวน 40,000 บาท

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที
ทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ระดับอําเภอ อําเภอเมืองเชียงราย 
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 103  ลําดับที 1
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 717,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 692,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ
ลูกจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุด
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
กําหนด ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559
(ไม่ปรากฎในแผนพ้ฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

ค่าใช้สอย รวม 522,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 342,000 บาท

1. ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวสาร ผลงาน การเชิญชวนเพือร่วม
กิจกรรมหรืองานต่างๆ ค่าจ้างประชาสัมพันธ์เคลือนที ค่าจ้างประชา
สัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ โรง
มหรสพ สิงพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้างประชาสัมพันธ์ทางสือประเภทอืนๆ ฯลฯ
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
3. ค่าจ้างบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือจ้างเหมาบริการ เพือช่วย
ปฏิบัติงานทีจําเป็นหรืองานเฉพาะด้านของเทศบาลตําบลนางแลหรือ
งานบริการอืนๆ
4. ค่าจ้างจัดทําของ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าแปลเอกสาร หรือค่า
บริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะการจัดทําของ ฯลฯ
5. ค่าจ้างบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือสถาบันการศึกษา หรือกลุ่ม
องค์กรต่างๆ ในการสํารวจและประมวลผลข้อมูลพืนฐานเขตเทศบาลตําบล
นางแล หรือประเมินผลงานของเทศบาลตําบลนางแลในด้านต่างๆ หรือจัด
ทําระบบโปรแกรมสารสนเทศเพือการจัดการข้อมูลในการพัฒนาและวาง
แผนพัฒนาภายในองค์กรหรือในพืนทีตําบลนางแล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
ค่ารับรองและพิธีการ
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองหรือค่าพิธีการ
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาศึกษาดูงาน หรือ
นิเทศงาน หรือตรวจงาน หรือประเมินผลงานของเทศบาลตําบลนาง
แล รวมทังเจ้าหน้าทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับ
2. ค่าเลียงรับรอง การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้
รับการแต่งตังตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการหรือมติคณะ
รัฐมนตรีทีเกียวข้อง หรือการประชุมสภาเทศบาลตําบลนางแล หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมทังผู้
เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.4/ว2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่ารับรอง
หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมความรู้ด้านงบประมาณและการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยและกฎหมายทีเกียวข้อง

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการอบรมความรู้ด้านงบประมาณและการ
เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและกฎหมายทีเกียวข้อง โดยจ่าย
เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าทีพัก ค่าเช่าพาหนะ ค่าของที
ระลึก ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การอบรม ค่าทีพักวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2  หน้าที 94 ลําดับที 11
โครงการอบรมและศึกษาดูงานสร้างแนวคิดและองค์ความรู้ในการพัฒนา
ท้องถิน

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการอบรมและศึกษาดูงานสร้างแนวคิดและ
องค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า
วิทยากร ค่าทีพัก ค่าเช่าพาหนะ ค่าของทีระลึก ค่าเอกสารประกอบ
การอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (1) (16)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2  หน้าที 95 ลําดับที 12
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานของฝ่ายอํานวยการและหน่วยตรวจ
สอบภายใน  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย ดัง
ต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ของฝ่ายอํานวยการ  ซึงเป็นรายจ่าย
เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 2 หมืนบาท
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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งบลงทุน รวม 25,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวล
ผล ราคา 23,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จ านวน 1
 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลักทีมีความ
สามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 หรือที
แก้ไขเพิมเติมของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด 
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี( พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 44 ลําดับที 6
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เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
เพือจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 หรือที
แก้ไขเพิมเติมของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด 
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2  หน้าที 39 ลําดับที 8

งานบริหารงานคลัง รวม 3,515,280 บาท
งบบุคลากร รวม 2,542,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,542,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,886,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง โดยตังจากตําแหน่ง
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ถ้ามี) และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามคําสังการเลือน
ขันเงินเดือน หรือการเลือนระดับของพนักงานเทศบาล หรือการปรับเงิน
เดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการปรับฐานเงินเดือนตามทีกฎหมาย
กําหนด  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาล เงินเพิม
คุณวุฒิ เงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนสําหรับตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองคลัง ระดับกลาง โดยตังจากตําแหน่งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ
.2561 - 2563 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถ้ามี) และการปรับปรุงเงินเพิม
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาลตามคําสังเทศบาลตําบลนางแล และการปรับ
เงินเพิมตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการปรับเงินเพิมต่างๆ ตามทีกฎหมาย
กําหนด  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ระดับกลาง และหัว
หน้าฝ่าย ระดับต้น โดยตังจากตําแหน่งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ
.2561 - 2563 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถ้ามี) และการปรับปรุงเงินประจํา
ตําแหน่งตามคําสังเทศบาลตําบลนางแล และการปรับเงินประจําตําแหน่ง
ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการปรับเงินประจําตําแหน่งตามทีกฎหมาย
กําหนด  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 443,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัด กองคลัง โดยตังจากตําแหน่ง
ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลนางแล และเงินปรับ
ปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง หรือการปรับค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
มติคณะรัฐมนตรี หรือการปรับฐานค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามที
กฎหมายกําหนด  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง โดย
ตังจากตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง และการปรับปรุงเงินเพิม
ต่างๆ ของพนักงานจ้างการปรับเงินเพิมตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการ
ปรับเงินเพิมต่างๆ ตามทีกฎหมายกําหนด  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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งบดําเนินงาน รวม 973,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 262,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและผู้ควบคุมงานก่อ
สร้าง และคณะกรรมการต่างๆ ทีได้รับการแต่งตังตามคําสังของเทศบาล
ตําบลนางแลและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบกฎหมายทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 เรือง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือกรรมการ ลงวันที 19 กันยายน 2560
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ
ลูกจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุด
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
กําหนด ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 102,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามที
ระเบียบกําหนด ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 3) พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที 12 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานเทศบาล , ผู้
บริหารฯ และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0809.3/ว4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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ค่าใช้สอย รวม 581,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 246,000 บาท

1. ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวสาร ผลงาน การเชิญชวนเพือร่วม
กิจกรรมหรืองานต่างๆ การประชาสัมพันธ์เกียวกับงานรัฐพิธี วันสําคัญ
ต่างๆ ของชาติ การประชาสัมพันธ์เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ค่าจ้าง
ประชาสัมพันธ์เคลือนที ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง ค่าจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ โรงมหรสพ สิงพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้างประชา
สัมพันธ์ทางสือประเภทอืนๆ ฯลฯ
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
3.ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
4. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
5. ค่าจ้างบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือจ้างเหมาบริการ เพือช่วย
ปฏิบัติงานทีจําเป็นหรืองานเฉพาะด้านของเทศบาลตําบลนางแลหรือ
งานบริการอืนๆ
6. ค่าจ้างจัดทําของ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าแปลเอกสาร หรือค่า
บริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะการจัดทําของ ฯลฯ
7. ค่าจ้างบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือสถาบันการศึกษา หรือกลุ่ม
องค์กรต่างๆ ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน หรือประเมิน
ผลงานของเทศบาลตําบลนางแลในด้านต่างๆ หรือจัดทําระบบโปรแกรม
สารสนเทศเพือการจัดการข้อมูลในการพัฒนาและวางแผนพัฒนาภายใน
องค์กรหรือในพืนทีตําบลนางแล ฯลฯ
8. ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 
(ไม่ปรากฎในผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
เป็นโครงการพัฒนา)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองหรือค่าพิธีการ
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาศึกษาดูงาน หรือ
นิเทศงาน หรือตรวจงาน หรือประเมินผลงานของเทศบาลตําบลนาง
แล รวมทังเจ้าหน้าทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับ
2. ค่าเลียงรับรอง การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้
รับการแต่งตังตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการหรือมติคณะ
รัฐมนตรีทีเกียวข้อง หรือการประชุมสภาเทศบาลตําบลนางแล หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมทังผู้
เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.4/ว2381   ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่ารับรอง
หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง,ค่าพาหนะ ,ค่าเช่าทีพัก ,ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน,ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ,ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ,ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา
เทศบาล,พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจํา ,พนักงานจ้าง, ผู้มีสิทธิและได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว1797 ลงวันที 2
 เมษายน 2561
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที (ภาษีเคลือนที) จํานวน 16,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการบริการจัดเก็บภาษี
นอกสาถานที (ภาษีเคลือนที) เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ
ค่าเบียเลียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่า
สถานทีฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 328
    ลําดับที  3  

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่า
วิทยากร     ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าทีพักและค่าสถานทีฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 328
  ลําดับที 1       

โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้สร้างแรงจูงใจในการชําระภาษี จํานวน 22,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้สร้างแรงจูงใจในการชําระภาษี เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 329
 ลําดับที   4 
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โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการชําระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
ต่างๆ

จํานวน 56,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมให้ความรู้
เกียวกับการชําระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ เช่น ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2  หน้าที 96  ลําดับที 13    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของเทศบาลตําบล
นางแลเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของวัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดินและสิง
ก่อสร้าง ฯลฯ 
1.กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2.กรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี
-ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
-ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6สิงหาคม 2556
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานของกองคลัง  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้
มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองคลัง  ซึงเป็นราย
จ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้
ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 2 หมืนบาท
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของศูนย์ต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตําบล
นางแล

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนการดําเนินงานของคณะ
กรรมการศูนย์ต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตําบลนางแล การคัด
กรองกลุ่มเสียง การอบรมกลุ่มเสียง การอบรมฟืนฟูกลุ่มบําบัด  การอบรม
เด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด การอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดินต้านยา
เสพติด จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จัดกิจกรรมโรงเรียนสี
ขาว จัดกิจกรรมชุมชนปลอดยาเสพติด จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจเป็น
ในการอบรม ค่าวิทยจากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างจัด
นิทรรศการ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย อํานา
จให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (30)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561- 2564)  หน้าที 208
 ลําดับที 14
โครงการอบรมพลังมวลชนต้านยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการอบรมพลังมวลชนต้านยาเสพติด โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
เอกสารประกอบการอบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็นในการอบรม
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย อํานา
จให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542 มาตรา 16 (30)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 207
 ลําดับที 12
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 568,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 568,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นค่า
ป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเสียไป เพือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบคณะ
กรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 มาใช้
บังคับ ซึงเบิกจ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดังนี
(1) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่งพืนทีทีได้รับคําสังช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีจากผู้บริหารท้องถินแห่งนัน
(2) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่งพืนทีอืนทีไปสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าทีตามคําร้องขอจากผู้บริหารท้องถินแห่งนัน
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ
ลูกจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุด
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
กําหนด ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559
(ไม่ปรากฎในแผนพ้ฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

ค่าใช้สอย รวม 478,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 288,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลธรรมดา หรือจ้างเหมาบริการ เพือช่วยปฏิบัติงาน
ทีจําเป็นหรืองานเฉพาะด้านของเทศบาลตําบลนางแลหรืองานบริการอืนๆ
หรืองานบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) งานบริการศูนย์ อพร.เทศบาล
ตําบลนางแล ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัย

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการซักซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
วิทยากร ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าวัสดุในการอบรม ค่าจัดซือ
นํามันประกอบการอบรม ค่าจัดซือหมวกดับเพลิงแบบเต็มใบ และวัสดุ
อุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (29) (30)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 53 ลําดับที 1
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างจัดทําไม่ตบไฟป่า และวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจํา
เป็นในการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (24) (29) (30)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 316
 ลําดับที 1
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนโดยจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในกิจกรรมสํารวจพืนที
เสียง ติดตังวัสดุอุปกรณ์พืนทีเสียง จัดซือกรวยจราจร จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ และจัดทําแผ่นพับในกิจกรรมรณรงค์ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (29) (30)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 206
 ลําดับที5 
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โครงการวัน อปพร.(รวมพลฅน อปพร.ทต.นางแล) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการวัน อปพร.(รวมพลฅน อปพร.ทต.นาง
แล) โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์  และวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (9)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (29) (30) (31)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2  หน้าที 71 ลําดับที  2

โครงการเสริมสร้างความรู้เกียวกับภัยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่
เด็กและเยาวชน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการเสริมสร้างความรู้เกียวกับภัยและการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าวัสดุใน
การอบรม ค่าจัดซือนํามันประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจํา
เป็นในการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (29) (30)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2  หน้าที 69 ลําดับที 1
โครงการอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการอบรมด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
วิทยากร ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าเช่า
วัสดุในการอบรม ค่าจัดซือนํามันประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
อืนๆ ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (29) (30)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้าที 207
 ลําดับที 10
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลนางแล ศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบลนาง
แล และงานบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน รวมถึงรายจ่าย  ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายของงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตําบลนางแล ศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบลนางแล และ
งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่าย  ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครืองแต่งกายของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ.2560
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิงของงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตําบลนางแล ศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบลนางแล และ
งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่าย  ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,916,120 บาท
งบบุคลากร รวม 4,866,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,866,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,176,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา โดยตังจาก
ตําแหน่งตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 และทีแก้ไข
เพิมเติม (ถ้ามี) และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามคําสังการ
เลือนขันเงินเดือน หรือการเลือนระดับของพนักงานเทศบาล หรือการปรับ
เงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการปรับฐานเงินเดือนตามทีกฎหมาย
กําหนด  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ระดับต้น  และ
หัวหน้าฝ่าย ระดับต้น โดยตังจากตําแหน่งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ
.2561 - 2563 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถ้ามี) และการปรับปรุงเงินประจํา
ตําแหน่งตามคําสังเทศบาลตําบลนางแล และการปรับเงินประจําตําแหน่ง
ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการปรับเงินประจําตําแหน่งตามทีกฎหมาย
กําหนด  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับพนักงานครูเทศบาล ทีมีวิทยฐานะ โดย
การเลือนวิทยฐานะของครูตามระเบียบกฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินเดือนประจํา
ตําแหน่ง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ.2558 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 485,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา โดยตังจาก
ตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลนางแล และ
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง หรือการปรับค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการปรับฐานค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามที
กฎหมายกําหนด  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง สังกัดกองการ
ศึกษา โดยตังจากตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง และการปรับ
ปรุงเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างการปรับเงินเพิมตามมติคณะ
รัฐมนตรี หรือการปรับเงินเพิมต่างๆ ตามทีกฎหมายกําหนด  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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งบดําเนินงาน รวม 1,050,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 182,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ
ลูกจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุด
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
กําหนด ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559
(ไม่ปรากฎในแผนพ้ฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามที
ระเบียบกําหนด ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 3) พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที 12 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานเทศบาล , ผู้
บริหารฯ และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0809.3/ว4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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ค่าใช้สอย รวม 608,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 368,000 บาท

1. ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวสาร ผลงาน การเชิญชวนเพือร่วม
กิจกรรมหรืองานต่างๆ การประชาสัมพันธ์เกียวกับงานรัฐพิธี วันสําคัญ
ต่างๆ ของชาติ การประชาสัมพันธ์เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ค่าจ้าง
ประชาสัมพันธ์เคลือนที ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง ค่าจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ โรงมหรสพ สิงพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้างประชา
สัมพันธ์ทางสือประเภทอืนๆ ฯลฯ
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
3. ค่าจ้างบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือจ้างเหมาบริการ เพือช่วย
ปฏิบัติงานทีจําเป็นหรืองานเฉพาะด้านของเทศบาลตําบลนางแลหรือ
งานบริการอืนๆ
4. ค่าจ้างบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือจ้างเหมาบริการ เพือทําความ
สะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตําบล
นางแล 
5. ค่าจ้างจัดทําของ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าแปลเอกสาร หรือค่า
บริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะการจัดทําของ ฯลฯ
6. ค่าจ้างบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือสถาบันการศึกษา หรือกลุ่ม
องค์กรต่างๆ ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน หรือประเมิน
ผลงานของเทศบาลตําบลนางแลในด้านต่างๆ หรือจัดทําระบบโปรแกรม
สารสนเทศเพือการจัดการข้อมูลในการพัฒนาและวางแผนพัฒนาภายใน
องค์กรหรือในพืนทีตําบลนางแล ฯลฯ
7. ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่นสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
ค่ารับรองและพิธีการ
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองหรือค่าพิธีการ
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาศึกษาดูงาน หรือ
นิเทศงาน หรือตรวจงาน หรือประเมินผลงานของเทศบาลตําบลนาง
แล รวมทังเจ้าหน้าทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับ
2. ค่าเลียงรับรอง การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้
รับการแต่งตังตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการหรือมติคณะ
รัฐมนตรีทีเกียวข้อง หรือการประชุมสภาเทศบาลตําบลนางแล หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมทังผู้
เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม
3. ค่าใช้จ่ายในพิธีการ พิธีทางศาสนา พิธีเปิดอาคาร พิธีการรับเสด็จหรือ
รับผู้แทนพระองค์ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการรับเสด็จ หรือ
เกียวเนืองกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรม
วงศานุวงศ์ และพิธีการสําคัญทีไม่เข้ารายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติ
ราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.4/ว2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่ารับรอง
หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง,ค่าพาหนะ ,ค่าเช่าทีพัก ,ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน,ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ,ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ,ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา
เทศบาล,พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจํา ,พนักงานจ้าง, ผู้มีสิทธิและได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว1797 ลงวันที 2
 เมษายน 2561 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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โครงการจัดหาสือการเรียนการสอน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดหาสือการเรียน
การ สอน เช่น ค่าจัดซือสือการเรียนการสอน ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที  181
  ลําดับที   3  

โครงการอบรมทบทวนบุคลากรทางการศึกษาในการจัดวางระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษาและการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมทบทวน
บุคลากรทางการศึกษาในการจัดวางระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาและ
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที  185
 ลําดับที 14

โครงการอบรมผู้มีส่วนเกียวข้องในการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะและ
พัฒนาการเด็กเล็ก

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมผู้มีส่วนเกียว
ข้องในการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาการเด็กเล็ก เช่น ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าป้ายโครงการ  ค่าจ้างเหมาจัดทําเอกสารประกอบอบรม ฯ และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง (รายละเอียดตามโครงการ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท1ี82
  ลําดับที  5   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม หรือบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง หรือค่าซ่อมปกติของวัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิน
และสิงก่อสร้าง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานของกองการศึกษาซึงเป็นรายจ่ายเพือ
ให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสัน รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา  ซึงเป็นราย
จ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของกองการ
ศึกษา  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย  ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอพิวเตอร์ของกองการศึกษา ซึงเป็นรายจ่าย
เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 2 หมืนบาท
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลตําบลนางแล สวน และอาคารสถานทีในความรับผิดชอบของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางแล (ไม่รวมบ้านพักพนักงาน) 
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
(ไม่ปรากฎในแผนพ้ฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที และตังโต๊ะทีใช้ใน
กิจการและปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนางแล รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ
ให้ได้มาซึงบริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการบริการอืนๆ ที
เกียวข้อง เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ 
(ไม่ปรากฎในแผนพ้ฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจจ่ายเป็นค่าโทรภาพ โทรสาร ค่าเทแลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ
สือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้บริการทาง
อินเตอร์เน็ต การ์ดและค่าเช่าพืนทีเวปไซด์ ค่าเช่าทางอินเตอร์เน็ต ค่าเค
เบิลทีวี ค่าบริการกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการ
ใช้บริการสือสารและโทรคมนาคม 
(ไม่ปรากฎในแผนพ้ฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,932,978 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,006,978 บาท
ค่าใช้สอย รวม 513,420 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําสือของเล่นภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจัดทําสือของเล่นภูมิปัญญาท้องถิน โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร  และค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (9) 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 182
 ลําดับที 7 
โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยจ่าย
เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร  ค่าเช่าพาหนะ และค่าวัสดุอุปกรณ์ที
จําเป็นในการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (9) 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 186
 ลําดับที 16 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 483,420 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี
1.ค่าอาหารกลางวัน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาง
แล จํานวน 64 คน คนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 313,600
 บาท
2. ค่าจัดการเรียนการสอน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นางแล จํานวน 64 คน คนละ 1,700 บาท เป็นเงิน 108,800 บาท
3. ค่าหนังสือเรียน (สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนางแล จํานวน 54 คน คนละ 200 บาท เป็นเงิน10,800
 บาท 
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน (สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลนางแล จํานวน 54 คน คนละ 200 บาท เป็น
เงิน10,800 บาท 5.ค่าเครืองแบบนักเรียน (สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5
 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางแล จํานวน 54 คน คนละ 300
 บาท เป็นเงิน16,200 บาท 
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี)ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนางแล จํานวน 54 คน คนละ 430 บาท เป็น
เงิน23,220 บาท
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19
 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที 186 ลําดับ
ที 17

ค่าวัสดุ รวม 1,493,558 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,473,558 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ดังนี
1. อาหารเสริม (นม) เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาง
แล จํานวน  64 คน คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 122,637
 บาท
2. อาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพืนที  5
 แห่ง จํานวน 705 คน คนละ 7.37 บท  จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 1,350,921 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2562 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 179
 ลําดับที 1
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วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษาของกองการศึกษา หรือเครืองเล่น
พัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ด้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,926,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,926,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการ ICT เพือสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียนการสอน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนางแล เพือดําเนินการ
โครงการ ICT เพือสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียนการ
สอน จํานวน 20,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 337
 ลําดับที 21
โครงการจัดซือสืออุปกรณ์ของเล่นสําหรับเสริมทักษะปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) เพือ
ดําเนินการโครงการจัดซือสืออุปกรณ์ของเล่นสําหรับเสริมทักษะ
ปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561  หน้าที 37  ลําดับที 2
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โครงการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนในโรงเรียนเขตพืนทีตําบลนาง
แล

จํานวน 2,820,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนเขตพืนทีตําบลนางแล จํานวน 5 แห่ง เพือดําเนินการ
ตามโครงการจัดหาอาหารกลางวันนักเรียน สําหรับโรงเรียนเขตพืนที
ตําบลนางแล จํานวน 705 คน คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 2,820,000 บาทประกอบด้วยโรงเรียนจํานวน 5 แห่ง ดังนี
1.โรงเรียนบ้านป่ารวก (ครุราษฎร์สงเคราะห์)
2.โรงเรียนบ้านอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง)
3.โรงเรียนบ้านนางแล
4.โรงเรียนบ้านนางแลใน
5.โรงเรียนบ้านสันต้นขาม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0816.2/ว 274 ลงวันที 29
 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสาวนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 330 ลําดับ
ที 1

โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดให้มีความพร้อมต่อการเรียนรู้ จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) เพือดําเนินการ
โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดให้มีความพร้อมต่อการเรียน
รู้ จํานวน 28,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 38  ลําดับที 5
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสือเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนางแลใน เพือดําเนินการ
โครงการ        ส่งเสริมและสนันสนุนสือเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา จํานวน 18,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 37 ลําดับที 1
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภู
ฐาน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสันต้นขาม เพือดําเนินการโครงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภู
ฐาน จํานวน 20,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2   หน้าที 38  ลําดับที 7
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,859,680 บาท
งบบุคลากร รวม 2,315,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,315,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,803,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อมตังจากตําแหน่งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 และที
แก้ไขเพิมเติม (ถ้ามี) และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามคํา
สังการเลือนขันเงินเดือน หรือการเลือนระดับของพนักงานเทศบาล หรือ
การปรับเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการปรับฐานเงินเดือนตามที
กฎหมายกําหนด  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 85,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาล เงินเพิม
คุณวุฒิ เงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนสําหรับตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ระดับกลาง   โดยตังจากตําแหน่งตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถ้ามี) และ
การปรับปรุงเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาลตามคําสังเทศบาลตําบล
นางแล และการปรับเงินเพิมตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการปรับเงินเพิม
ต่างๆ ตามทีกฎหมายกําหนด  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อมระดับกลาง และหัวหน้าฝ่าย ระดับต้น  โดยตังจากตําแหน่งตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถ้ามี) และการ
ปรับปรุงเงินประจําตําแหน่งตามคําสังเทศบาลตําบลนางแล และการปรับ
เงินประจําตําแหน่งตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการปรับเงินประจําตําแหน่ง
ตามทีกฎหมายกําหนด  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม โดยตังจากตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้างของเทศบาล
ตําบลนางแล และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง หรือการปรับค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการปรับฐานค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามทีกฎหมายกําหนด  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง สังกัดสํานักกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม โดยตังจากตําแหน่งตามแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง และการปรับปรุงเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างการปรับเงิน
เพิมตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการปรับเงินเพิมต่างๆ ตามทีกฎหมาย
กําหนด  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

งบดําเนินงาน รวม 544,280 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ
ลูกจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุด
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
กําหนด ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามที
ระเบียบกําหนด ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 3) พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที 12 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานเทศบาล , ผู้
บริหารฯ และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0809.3/ว4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

ค่าใช้สอย รวม 262,280 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 90,000 บาท

1. ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวสาร ผลงาน การเชิญชวนเพือร่วม
กิจกรรมหรืองานต่างๆ  ค่าจ้างประชาสัมพันธ์เคลือนที ค่าจ้างประชา
สัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ โรง
มหรสพ สิงพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้างประชาสัมพันธ์ทางสือประเภทอืนๆ ฯลฯ
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
4. ค่าจ้างบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือจ้างเหมาบริการ เพือช่วย
ปฏิบัติงานทีจําเป็นหรืองานเฉพาะด้านของเทศบาลตําบลนางแลหรือ
งานบริการอืนๆ
5. ค่าจ้างจัดทําของ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าแปลเอกสาร หรือค่า
บริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะการจัดทําของ ฯลฯ
6. ค่าจ้างบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือสถาบันการศึกษา หรือกลุ่ม
องค์กรต่างๆ ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน หรือประเมิน
ผลงานของเทศบาลตําบลนางแลในด้านต่างๆ หรือจัดทําระบบโปรแกรม
สารสนเทศเพือการจัดการข้อมูลในการพัฒนาและวางแผนพัฒนาภายใน
องค์กรหรือในพืนทีตําบลนางแล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่นสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
ค่ารับรองและพิธีการ
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองหรือค่าพิธีการ
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาศึกษาดูงาน หรือ
นิเทศงาน หรือตรวจงาน หรือประเมินผลงานของเทศบาลตําบลนาง
แล รวมทังเจ้าหน้าทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับ
2. ค่าเลียงรับรอง การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้
รับการแต่งตังตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการหรือมติคณะ
รัฐมนตรีทีเกียวข้อง หรือการประชุมสภาเทศบาลตําบลนางแล หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมทังผู้
เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.4/ว2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่ารับรอง
หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง,ค่าพาหนะ ,ค่าเช่าทีพัก ,ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน,ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ,ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ,ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา
เทศบาล,พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจํา ,พนักงานจ้าง, ผู้มีสิทธิและได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว1797 ลงวันที 2
 เมษายน 2561 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครท้องถินรักษ์โลกตําบลนางแล จํานวน 32,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร
ท้องถินรักษ์โลกตําบลนางแล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (3)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (17) (18)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 4 ลําดับที 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม หรือบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง หรือค่าซ่อมปกติของวัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิน
และสิงก่อสร้าง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมซึง
เป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวของกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงราย
จ่าย  ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 2 หมืนบาท
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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งานโรงพยาบาล รวม 249,058 บาท
งบดําเนินงาน รวม 244,058 บาท
ค่าใช้สอย รวม 244,058 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมี
ส่วนร่วม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมทําลายและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
ลาย โดยจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันและวัสดุทางวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
สําหรับพ่นหมอกควัน จัดซือทรายเทมีฟอส และวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจํา
เป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (4)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (19) 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 199
 ลําดับที 4 
โครงการชาวนางแลใส่ใจอันตรายจากสารพิษตกค้างในกระแสเลือด จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการชาวนางแลใส่ใจอันตรายจากสารพิษ
ตกค้างในกระแสเลือด โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น และจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมตรวจหาสารพิษ
ในเลือด ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (10) (19)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 198
 ลําดับที 2 
โครงการตําบลพัฒนาการเด็กดีเริมทีนมแม่ จํานวน 16,058 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการตําบลพัฒนาการเด็กดีเริมทีนมแม่ โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าจัดทําเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (19) 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี( พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 199
 ลําดับที 5 
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (4)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (19) 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2  หน้าที 4 ลําดับที 2
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี)

จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี) โดยจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ค่าอาหารว่างในการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการสํารวจ
ข้อมูลประชากรสุนัขและแมวและทบทวนความรู้เรืองการฉัดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้า และค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (4)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (19) (21)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 67 ลําดับที 9

โครงการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย โดย
เป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ในการสุ่มตรวจหา และวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (4)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (19) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 29
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 202
 ลําดับที 16 
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โครงการรักสุขภาพรักปลอดภัย วัยใสไร้เอดส์ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการรักสุขภาพรักปลอดภัย วัยใสไร้
เอดส์ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (3)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (10) (19)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 63 ลําดับที 7 
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรือรัง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรือรัง โดย
จ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําคู่มือเพือให้ความรู้ และค่า
วัสดุอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (10) (19)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 56 ลําดับที 1
โครงการอบรมแกนนําด้านสุขภาพ เพือการดูแลผู้ติดเชือและผู้ป่วยเอดส์ใน
ชุมชน

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการอบรมแกนนําด้านสุขภาพ เพือการดูแล
ผู้ติดเชือและผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า
วิทยากร ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (10) (19)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที  61 ลําดับที 5

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการผ่าตัดทําหมันเพือลดจํานวนสุนัขและแมวทีเป็นสัตวพาหะของโรค
พิษสนัขบ้าและแมวไม่มีเจ้าของ

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เพือดําเนินการ
โครงการผ่าตัดทําหมันเพือลดจํานวนสุนัขและแมวทีเป็นสัตว์พาหะของ
โรคพิษสุนัขบ้าและแมวไม่มีเจ้าของ จํานวน 5,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้าที 69  ลําดับที 1
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 385,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ครอบครัวงดเหล้าเข้าพรรษา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการรณรงค์ครอบครัวงดเหล้าเข้า
พรรษา โดยจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจํา
เป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (10) (19)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 203
 ลําดับที 18 
โครงการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของ
ชํา

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชํา โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (19)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2  หน้าที 62 ลําดับที 6
โครงการส่งเสริมสุขาภิบาลนําดืมและการดูแลระบบนําประปาหมู่บ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลนําดืมและการดูแล
ระบบนําประปาหมู่บ้าน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น
ในการอบรม ค่าจัดซือวัสดุชุดตรวจทดสอบคุณภาพนําฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (19)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2  หน้าที 58 ลําดับที 2
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โครงการสุขาภิบาลอาหารและกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการสุขาภิบาลอาหารและกิจการทีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์เพือรณรงค์ ค่าจัด
ทําแผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดกิจกรรม ค่าจัดซือวัสดุและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการตรวจสอบสารปนเปือนฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (19)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2  หน้าที 59 ลําดับที 3

งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 160,000 บาท

เพืออุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 - หมู่ที 16  จํานวน 16 หมู่
บ้าน หมู่บ้านละ 10,000 บาท เป็นเงิน 160,000 บาท เพือดําเนินการ
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด มท ที 0810.5/ว 1745 ลงวันที 31
 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด มท ที 0810.5/ว 109 ลงวันที 15
 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 64 ลําดับที 8
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม จํานวน 160,000 บาท
เพืออุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 - หมู่ที 16  จํานวน 16 หมู่
บ้าน หมู่บ้านละ 10,000 บาท เป็นเงิน 160,000 บาท เพือดําเนินการ
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ตามโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด มท ที 0810.5/ว 1745 ลงวันที 31
 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด มท ที 0810.5/ว 109 ลงวันที 15
 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 64 ลําดับที 8
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่ม
ในลักษณะเครือข่ายของกลุ่มผู้พิการ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายของกลุ่มผู้พิการ โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6) (7)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (10)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 197
 ลําดับที 4
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิมประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนย์การ
เรียนรู้ผู้สูงอายุตลอดชีพ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิมประสิทธิภาพ
การดําเนินงานศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตลอดชีพ โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6) (7)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (10)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 3 ลําดับที 2
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลนางแล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลนางแล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า
วิทยากร ค่าทีพัก ค่าเช่าพาหนะ ค่าของทีระลึก ค่าเอกสารประกอบ
การอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6) (7)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (10)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 3 ลําดับที 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,777,360 บาท
งบบุคลากร รวม 2,949,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,949,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,264,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง โดยตังจากตําแหน่ง
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถ้า
มี) และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามคําสังการเลือนขันเงิน
เดือน หรือการเลือนระดับของพนักงานเทศบาล หรือการปรับเงินเดือน
ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการปรับฐานเงินเดือนตามทีกฎหมาย
กําหนด  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาล เงินเพิม
คุณวุฒิ เงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนสําหรับตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองช่าง ระดับกลาง โดยตังจากตําแหน่งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ
.2561 - 2563 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถ้ามี) และการปรับปรุงเงินเพิม
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาลตามคําสังเทศบาลตําบลนางแล และการปรับ
เงินเพิมตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการปรับเงินเพิมต่างๆ ตามทีกฎหมาย
กําหนด  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง ระดับกลาง และหัว
หน้าฝ่าย ระดับต้น โดยตังจากตําแหน่งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ
.2561 - 2563 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถ้ามี) และการปรับปรุงเงินประจํา
ตําแหน่งตามคําสังเทศบาลตําบลนางแล และการปรับเงินประจําตําแหน่ง
ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการปรับเงินประจําตําแหน่งตามทีกฎหมาย
กําหนด  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 460,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง โดยตังจากตําแหน่ง
ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลนางแล และเงินปรับ
ปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง หรือการปรับค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
มติคณะรัฐมนตรี หรือการปรับฐานค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามที
กฎหมายกําหนด  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง โดย
ตังจากตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง และการปรับปรุงเงินเพิม
ต่างๆ ของพนักงานจ้างการปรับเงินเพิมตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการ
ปรับเงินเพิมต่างๆ ตามทีกฎหมายกําหนด  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

งบดําเนินงาน รวม 778,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ
ลูกจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุด
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
กําหนด ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559
(ไม่ปรากฎในแผนพ้ฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามที
ระเบียบกําหนด ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 3) พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที 12 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานเทศบาล , ผู้
บริหารฯ และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0809.3/ว4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559
(ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

ค่าใช้สอย รวม 468,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 328,000 บาท

1. ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวสาร ผลงาน การเชิญชวนเพือร่วม
กิจกรรมหรืองานต่างๆ การประชาสัมพันธ์เกียวกับงานรัฐพิธี วันสําคัญ
ต่างๆ ของชาติ การประชาสัมพันธ์เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ค่าจ้าง
ประชาสัมพันธ์เคลือนที ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง ค่าจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ โรงมหรสพ สิงพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้างประชา
สัมพันธ์ทางสือประเภทอืนๆ ฯลฯ
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
4 ค่าจ้างบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือจ้างเหมาบริการ เพือช่วย
ปฏิบัติงานทีจําเป็นหรืองานเฉพาะด้านของเทศบาลตําบลนางแลหรือ
งานบริการอืนๆ
5. ค่าจ้างจัดทําของ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าแปลเอกสาร หรือค่า
บริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะการจัดทําของ ฯลฯ
6. ค่าจ้างบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือสถาบันการศึกษา หรือกลุ่ม
องค์กรต่างๆ ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน หรือประเมิน
ผลงานของเทศบาลตําบลนางแลในด้านต่างๆ หรือจัดทําระบบโปรแกรม
สารสนเทศเพือการจัดการข้อมูลในการพัฒนาและวางแผนพัฒนาภายใน
องค์กรหรือในพืนทีตําบลนางแล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
ค่ารับรองและพิธีการ
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองหรือค่าพิธีการ
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาศึกษาดูงาน หรือ
นิเทศงาน หรือตรวจงาน หรือประเมินผลงานของเทศบาลตําบลนาง
แล รวมทังเจ้าหน้าทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับ
2. ค่าเลียงรับรอง การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้
รับการแต่งตังตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการหรือมติคณะ
รัฐมนตรีทีเกียวข้อง หรือการประชุมสภาเทศบาลตําบลนางแล หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมทังผู้
เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.4/ว2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่ารับรอง
หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง,ค่าพาหนะ ,ค่าเช่าทีพัก ,ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน,ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ,ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ,ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา
เทศบาล,พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจํา ,พนักงานจ้าง, ผู้มีสิทธิและได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว1797 ลงวันที 2
 เมษายน 2561 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม หรือบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง หรือค่าซ่อมปกติของวัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิน
และสิงก่อสร้าง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานของกองช่าง ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้
มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวม
ถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองช่าง ซึงเป็นราย
จ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้
ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 2 หมืนบาท
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซม บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครืองบิน เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวม
ถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ
-ปรากฎตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
(ไม่ปรากฎในแผนพ้ฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 460,560 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในงานไฟฟ้าถนน ซึงเป็นรายจ่าย
เพือให้ด้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

งบเงินอุดหนุน รวม 410,560 บาท
เงินอุดหนุน รวม 410,560 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย 1/1 หมู่ที 13 บ้านแม่ปูคา ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 32,940 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตําบลนาง
แล เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าซอย 1/1 หมู่ที 13 บ้านแม่ปูคา ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2  หน้าที  35  ลําดับที7
โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย 1/2 หมู่ที 13 บ้านแม่ปูคา ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 29,680 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตําบลนาง
แล เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าซอย 1/2 หมู่ที 13 บ้านแม่ปูคา ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง  ครังที 2 หน้าที 35  ลําดับที 6
โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย 2 หมู่ที 1 บ้านป่าห้า ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 78,270 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตําบลนาง
แล เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าซอย 2 หมู่ที 1 บ้านป่าห้า ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง  ครังที 2 หน้าที  34   ลําดับที 1

วันทีพิมพ์ : 21/9/2561  14:10:05 หน้า : 62/97



โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย 2 หมู่ที 2 บ้านนางแล ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 79,680 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตําบลนาง
แล เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าซอย 2 หมู่ที 2 บ้านนางแล ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง  ครังที 2  หน้าที  34  ลําดับที 2
โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย 7 หมู่ที 4 บ้านม่วงคํา ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 98,370 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตําบลนาง
แล เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าซอย 7 หมู่ที 4 บ้านม่วงคํา ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง  ครังที 2  หน้าที  35 ลําดับที 4
โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านเลขที 43  หมู่ที 3 บ้านนางแลเหนือ ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 42,950 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตําบลนาง
แล เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านเลขที 43 หมู่ที 3 บ้านนางแล
เหนือ ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง  ครังที 2 หน้าที 34 ลําดับที 3
โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยประปา หมู่ที 4 บ้านม่วงคํา ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 48,670 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตําบลนาง
แล เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าซอยประปา หมู่ที 4 บ้านม่วงคํา ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2  หน้าที  35  ลําดับที 5
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งานสวนสาธารณะ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรสําหรับงานสวนสาธารณะ ซึงเป็นราย
จ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 171,280 บาท
งบดําเนินงาน รวม 171,280 บาท
ค่าใช้สอย รวม 171,280 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

1. ค่าจ้างบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือเอกชน หรือสถาบันการ
ศึกษา หรือสถาบันต่างๆ หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศทีระบายจากปล่องเตาเผาขยะชุมชน
2. ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือเอกชน หรือห้างหุ้นส่วน
จํากัด หรือสถาบันต่างๆ หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการกําจัดขยะมูลฝอย
และสิงปฏิกูล ขยะมูลฝอยทีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วน
ร่วม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการอบรม และจัดกิจกรรม D-Days 
หน้าบ้านน่ามอง และรณรงค์เก็บขยะสัญจร 2 ข้างทางพหลโยธิน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (3)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (17) (18)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 36 ลําดับที 1
โครงการส่งเสริมอาชีวอนามัยผู้เก็บขนและกําจัดขยะ จํานวน 11,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการส่งเสริมอาชีวอนามัยผู้เก็บขนและ
กําจัดขยะโดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็นในการอบรม  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (3) (4)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (17) (18) (19)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 60 ลําดับที 4 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพราษฎร กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
องค์กรต่างๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพราษฎร กลุ่ม
อาชีพ และกลุ่มองค์กรต่าง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า
วิทยากร   ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6) (7)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (6) (10)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้าที  213
 ลําดับที 1
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลนางแล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลนางแล โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร  ค่าเอกสารประกอบ
การอบรม ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6) (7)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (10)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 194
 ลําดับที 1
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบลนางแล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลนางแล โดยเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่นๆทีจําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้าที 195
 ลําดับที 4
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โครงการมหกรรมของดีตําบลนางแล จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการมหกรรมของดีตําบลนางแล โดยจ่าย
เป็นค่าอาหารและอาหารว่างรับรองผู้ทีได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าจัดสถานที ตกแต่งเวทีและตกแต่ง
สถานทีจัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน ค่ารักษาความ
ปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการ
ประกวดและแข่งขัน ค่าเงินรางวัลในการประกวดและแข่งขัน ค่าจ้างเหมา
จัดนิทรรศการ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ามหรสพ ค่าการแสดง และ
ค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (6) (8)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 210
 ลําดับที 1
โครงการส่งเสริมพัฒนางานศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็ก 
สตรี และครอบครัวเทศบาลตําบลนางแล

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนางานศูนย์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็ก สตรี และครอบครัวเทศบาลตําบลนาง
แล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร  ค่าเช่าพาหนะ ค่า
เอกสารประกอบการอบรม ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6) (7)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (10)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 194
 ลําดับที 2
โครงการอุ่นรักครอบครัวตําบลนางแล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการอุ่นรักครอบครัวตําบลนางแล โดยจ่าย
เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าจัด
ทําป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6) (7)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (10)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 195
 ลําดับที 5
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
ต่างๆ โดยเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ควบคุม ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าอุปกรณ์
กีฬา ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอืืนๆ ทีใช้ในการแข่งขันกีฬาฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (14) 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกัฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 193
 ลําดับที 17
โครงการแข่งขันกีฬานางแลเกมส์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการแข่งขันกีฬานางแลเกมส์ โดยเป็นค่า
อาหาร อาหารว่าง ค่าสถานทีจัดงาน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน เงินรางวัลในการแข่งขัน ค่าการแสดง และค่าใช้
จ่าย อืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (14) 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกัฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 191
 ลําดับที 14
โครงการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลตําบลนางแล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลตําบลนาง
แล โดยเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าสถานทีจัดงาน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่า
ตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัลในการแข่งขัน ค่าการแสดง และค่า
ใช้จ่าย อืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (14) 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกัฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 192
 ลําดับที 16
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตําบลนางแลต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตําบลนาง
แลต้านยาเสพติด โดยเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าสถานทีจัดงาน ค่า
อุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัลในการแข่งขัน ค่า
การแสดง และค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (14) 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกัฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 191
ลําดับที 13
โครงการพืนทีสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน ตําบลนางแล จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการพืนทีสร้างสรรค์สําหรับเด็กและ
เยาวชน ตําบลนางแล โดยเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าสถานทีจัดงาน ค่า
เช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน เงินรางวัลในการ
ประกวดแข่งขัน ค่าการแสดง มหรสพ และค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) (15)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกัฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 191
ลําดับที 11

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมของดีอําเภอเมือง
เชียงราย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครังที ๔๖ "เจียงฮายเกมส์"

จํานวน 50,000 บาท

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย  เพือดําเนินตามโครงการ
ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมของดีอําเภอเมืองเชียงราย ใน
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครังที ๔๖ "เจียงฮายเกมส์" 
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 39  ลําดับที  1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 356,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตําบลนางแล จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนตําบลนางแล โดยเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าสถานที
จัด อบรม ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม และค่าวัสดุอุกรณ์ทีจํา
เป็นในการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6) (7)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) (11)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 187
 ลําดับที 19
โครงการจัดงานประเพณียีเป็ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจัดงานประเพณียีเป็ง โดยเป็นค่า
อาหาร อาหารว่าง ค่าสถานทีจัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจํา
เป็นในการจัดงาน เงินรางวัลในการประกวดแข่งขัน ค่าการ
แสดง มหรสพ และค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) (11)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกัฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 189
 ลําดับที 7
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ โดยเป็นค่า
อาหาร อาหารว่าง ค่าสถานทีจัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจํา
เป็นในการจัดงาน เงินรางวัลในการประกวดแข่งขัน ค่าการ
แสดง มหรสพ และค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) (11)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกัฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 189
 ลําดับที 4
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โครงการจัดงานหล่อเทียนเข้าพรรษาและแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจัดงานหล่อเทียนเข้าพรรษาและแห่
เทียนเข้าพรรษา โดยเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าสถานทีจัดงาน ค่าเช่า
หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีจํา
เป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) (11)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกัฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 190
 ลําดับที 9
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็กเยาวชน และครอบครัว ด้วยหลัก
ธรรมะ ปฏิบัติ

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก
เยาวชน และครอบครัว ด้วยหลักธรรมะปฏิบัติ โดยเป็นค่าอาหาร อาหาร
ว่าง ค่าวิทยากร และค่าวัสดุทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) (11)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 188
 ลําดับที 1
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการพัสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน โดยเป็นค่า
อาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร และค่าวัสดุทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย อํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) (11)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 188
 ลําดับที 2

งบเงินอุดหนุน รวม 36,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 36,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรมของส่วน
ราชการและองค์กรจังหวัดเชียงราย

จํานวน 36,000 บาท

เงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย เพือดําเนินตาม
โครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรมของส่วน
ราชการและองค์กรจังหวัดเชียงราย 
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 98  ลําดับที  1
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเทียวตําบลนางแล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเทียว
ตําบลนางแล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือการ
วางแผนและพัฒนา และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทียว ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (6) (8)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 215
 ลําดับที 1
โครงการส่งเสริมท่องเทียวชุมชน คนบ้านนางแล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการส่งเสริมท่องเทียวชุมชน คนบ้านนาง
แล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าเอกสารประกอบการอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การอบรมและการจัดงานและนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่อง
เทียว ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (6) (8)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับ  การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 216
 ลําดับที 4
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 12,639,000 บาท
งบลงทุน รวม 12,639,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 12,639,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างห้องนํา เทศบาลตําบลนางแล หมู่ที 12 บ้านขัวแตะ ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนํา  เทศบาลตําบลนางแล หมู่ที 12 บ้านขัว
แตะ  ดังนี
        โดยการก่อสร้างห้องนํา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.10
 เมตร สูง 3.00 เมตร  หลังคาทรงเพิงแหงน มุงด้วยหลังคาเหล็กรีด
ลอน จํานวน 8 ห้อง สถานทีก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาง
แล หมู่ที 12 บ้านขัวแตะ ตําบลนางแล พร้อมติดตังป้ายชือโครงการตาม
แบบป้ายมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลนางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (9)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2)  พ.ศ.2549 มาตรา 16 (4)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 33  ลําดับที  59

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตําบลนางแล หมู่ที 12 บ้าน
ขัวแตะ ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 2,300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตําบลนางแล หมู่
ที 12 บ้านขัวแตะ  ดังนี
             โดยการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 16.00
 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 5.00 เมตร  หลังคาโครงเหล็กถักทรงจัว มุง
ด้วยหลังคาเหล็กรีดลอน สถานทีก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นางแล  หมู่ที 12 บ้านขัวแตะ พร้อมติดตังป้ายชือโครงการตามแบบป้าย
มาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนาง
แลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (9)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2)  พ.ศ.2549 มาตรา 16 (4)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 32  ลําดับที  56
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โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที 2 บ้านนางแล ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที 2 บ้านนางแล ดังนี
โดยการติดตังลําโพงขยายเสียง จํานวน 5 ชุด พร้อมเครืองขยาย
เสียง สถานทีก่อสร้าง หมู่ที 2 บ้านนางแล รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลนางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (9)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (31)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 7 ลําดับที  5

โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที 4 บ้านม่วงคํา ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที 4 บ้านม่วงคํา ดังนี
โดยการติดตังลําโพงขยายเสียง จํานวน 5 ชุด พร้อมเครืองขยาย
เสียง สถานทีก่อสร้าง หมู่ที 4 บ้านม่วงคํา รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลนางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (9)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (31)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 241
 ลําดับที  73

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างกําแพงป้องกันการกัดเซาะตลิง บริเวณประปาหอถังสูง
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที 12 บ้านขัวแตะ ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

จํานวน 187,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกําแพงป้องกันการกัดเซาะตลิง บริเวณประปาหอ
ถังสูงประจําหมู่บ้าน หมู่ที 12 บ้านขัวแตะ ดังนี
โดยเรียงหินพร้อมยาแนว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 33.00
 เมตร สถานทีก่อสร้าง บริเวณประปาหอถังสูงประจําหมู่บ้าน หมู่ที 12
 บ้านขัวแตะ ตําบลนางแล  พร้อมติดตังป้ายชือโครงการตามแบบป้าย
มาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนาง
แลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องกรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 22 ลําดับที  37
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โครงการก่อสร้างขยายท่อลอดเหลียม คสล. (สะพาน)  หมู่ที 16 บ้านสันต้น
ขาม ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 104,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายท่อลอดเหลียม คสล. (สะพาน) หมู่ที 16 บ้าน
สันต้นขาม ดังนี
โดยก่อสร้างขยายท่อลอดเหลียม คสล. ขนาดกว้าง 1.50 X1.50
 เมตร จํานวน 2 ช่อง ขยายออก 1 ด้าน ยาว 2.00 เมตร (ด้านทิศตะวัน
ออก) สถานทีก่อสร้าง พิกัด N 2210473  E 591622 พร้อมติดตังป้าย
ชือโครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลตําบลนางแลกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องกรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที30 ลําดับที 51  

โครงการก่อสร้างขยายท่อลอดเหลียม คสล. (สะพาน) หมู่ที 9 บ้านดอยกิว 
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 179,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตท่อลอดเหลียม คสล. (สะพาน) หมู่ที 9
 บ้านดอยกิว ดังนี
โดยก่อสร้างขยายท่อหลอดเหลียม คสล. ขนาดกว้าง ขนาด
กว้าง 1.50 X1.50 เมตร จํานวน 2 ช่อง  ขยายออก 2 ด้าน ยาวด้าน
ละ 1.50 เมตร สถานทีก่อสร้าง พิกัด N221013 E 591253 พร้อมติดตัง
ป้ายชือโครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลตําบลนางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 และมาตรา 51
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องกรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 18 ลําดับที  28
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โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ทางไปบ้านแพะ หมู่ที 13 บ้านแม่ปูคา 
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 246,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ทางไปบ้านแพะ หมู่ที 13 บ้าน
แม่ปูคา ดังนี
   โดย ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. จุดที 1  ด้านทิศใต้ ขนาดกว้าง
เฉลีย 1.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร สถานทีก่อสร้าง จุดเริมต้นโครงการบ้าน
เลขที 68 จุดสินสุดโครงการบ้านเลขที 265
   โดย ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. จุดที 2 ด้านทิศเหนือ ขนาดกว้าง
เฉลีย 1.00 ม.  ยาว 210.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 210.00 ตารางเมตร  
สถานทีก่อสร้าง จุดเริมต้นโครงการบ้านเลขที 225 จุดสินสุด
โครงการ พิกัด N2211548 E 589854 พร้อมติดตังป้ายชือโครงการ
ตามแบบป้ายมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลนางแลกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 26  ลําดับที  42

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. ซอยบ้านเลขที 38 หมู่ที 9 บ้าน
ดอยกิว ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. ซอยบ้านเลขที 38 หมู่
ที 9 บ้านดอยกิว ดังนี
    โดยก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดความกว้างเฉลีย 1.00
 เมตร ยาว 144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 144.00 ตารางเมตร สถานทีก่อสร้าง จุดเริมต้นโครงการบ้านเลข
ที 38  จุดสินสุดโครงการพิกัด N 2211158 E591285 รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลตําบลนางแลกําหนด พร้อมติดตังป้ายชือโครงการ
ตามแบบป้ายมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลนางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 19  ลําดับที  29
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โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. บ้านเลขที 58 หมู่ที 7 บ้านนางแล
ใน ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 124,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. บ้านเลขที 58 หมู่ที 7
 บ้านนางแลใน  ดังนี
โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 147.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 220.50 ตารางเมตร  
สถานทีก่อสร้าง จุดเริมต้นโครงการบ้านเลขที 58 จุดสินสุดโครงการบ้าน
เลขที 289 พร้อมติดตังป้ายชือโครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที16 ลําดับที  23

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. เส้นกลางบ้าน หมู่ที 9 บ้านดอยกิว 
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 102,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. เส้นกลางบ้าน หมู่ที 9
      บ้านดอยกิว ดังนี
   โดยก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. เส้นกลางบ้าน ขนาดความกว้าง 1.00
 เมตร ยาว 204.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 204.00 ตารางเมตร สถานทีก่อสร้าง จุดเริมต้นโครงการบ้านเลข
ที 292  จุดสินสุดโครงการบ้านเลขที 264 พร้อมติดตังป้ายชือโครงการ
ตามแบบป้ายมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลนางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2)     พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 20 ลําดับที  32
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โครงการก่อสร้างคลองส่งนํา คสล. หมู่ที 5 บ้านเด่น ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 976,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งนํา คสล. หมู่ที 5 บ้านเด่น ดังนี
โดย ช่วงที 1 ก่อสร้างคลองส่งนํา คสล. ขนาดกว้าง 1.60 เมตร สูง 1.80
 เมตร ยาว 71.00 เมตร  สถานทีก่อสร้าง จุดเริมต้น
โครงการ พิกัด N 2212676  E 591196  จุดสินสุดโครงการ
พิกัด N 2212715  E 591135 
โดย ช่วงที 2 ก่อสร้างคลองส่งนํา คสล. ขนาดกว้าง 1.60 เมตร สูง 1.80
 เมตร ยาว 15.00 เมตร สถานทีก่อสร้าง จุดเริมต้น
โครงการ พิกัด N 2212631 E 591265  จุดสินสุดโครงการ
พิกัด N 2212621  E 591276
พร้อมติดตังป้ายชือโครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 10  ลําดับที 10  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที 2 บ้านนางแล ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 37,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง คสล. ซอย 1 หมู่ที 2 บ้านนางแล ดังนี
โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 28.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร สถาน
ทีก่อสร้าง จุดเริมต้นโครงการบ้านเลขที 285 จุดสินสุดโครงการบ้านเลข
ที 399 รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที  8 ลําดับที  6 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3/15 (บ้านอาข่าใหม่)  หมู่ที 6 บ้านป่าอ้อ  
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 373,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอย3/15 (บ้านอาข่าใหม่) หมู่ที 6
 บ้านป่าอ้อ  ดังนี
โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 680.00 ตาราง
เมตร สถานทีก่อสร้าง จุดเริมต้นโครงการ พิกัด N 2213911 E 592850
  จุดสินสุดโครงการ พิกัด N 2214081 E 592873 พร้อมติดตังป้ายชือ
โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลตําบลนางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องกรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 12  ลําดับที  15  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที 2 บ้านนางแล ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 137,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง คสล. ซอย 5 หมู่ที 2 บ้านนางแล ดังนี
โดยก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 30.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร 
โดยก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 136.00 ตารางเมตร 
สถานทีก่อสร้าง จุดเริมต้นโครงการพิกัด N2211307 E590656 จุดสิน
สุดโครงการ พิกัด N2211134   E590539 พร้อมติดตังป้ายชือโครงการ
ตามแบบป้ายมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลนางแลกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที  8   ลําดับที 7
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9/3 หมู่ที 7 บ้านนางแลใน ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 151,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอย9/3  หมู่ที 7 บ้านนางแลใน  ดังนี
โดยการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 59.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 236.00 ตารางเมตร  
โดยการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร  
สถานทีก่อสร้าง จุดเริมต้นโครงการบ้านเลขที 135 จุดสินสุดโครงการ
บ้านเลขที 324 พร้อมติดตังป้ายชือโครงการตามแบบป้าย
มาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนาง
แลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 15 ลําดับที  22

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย(ข้างบ้านนางพลอย ธุวะคํา) หมู่ที 1 บ้าน
ป่าห้า ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 26,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอย(ข้างบ้านนางพลอย ธุวะคํา) หมู่
ที 1 บ้านป่าห้า ดังนี
โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 20.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร สถาน
ทีก่อสร้าง จุดเริมต้นโครงการบ้านเลขที 106 จุดสินสุดโครงการบ้านเลข
ที 108  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนางแล
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 238
 ลําดับที  63
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย2 หมู่ที 1 บ้านป่าห้า ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 117,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 หมู่ที 1 บ้านป่าห้า ดังนี
โดยก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที 1 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 40.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร สถาน
ทีก่อสร้าง จุดเริมต้นโครงการบ้านเลขที 9 จุดสินสุดโครงการบ้านเลข
ที 159
โดยก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 47.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 141.00 ตาราง
เมตร สถานทีก่อสร้าง จุดเริมต้นโครงการบ้านเลขที 118 จุดสินสุด
โครงการบ้านเลขที 104 พร้อมติดตังป้ายชือโครงการตามแบบป้าย
มาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนาง
แลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที  6 ลําดับที 1  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าโรงปุ๋ย หมู่ที 7 บ้านนางแลใน ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 164,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าโรงปุ๋ย  หมู่ที 7 บ้านนางแล
ใน      ดังนี
โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 107.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 321.00 ตาราง
เมตร  สถานทีก่อสร้าง จุดเริมต้น
โครงการ พิกัด N 2215424 E 587537จุดสินสุด
โครงการ พิกัด N 2215375 E 587450 พร้อมติดตังป้ายชือโครงการ
ตามแบบป้ายมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลนางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 15  ลําดับที 21  

วันทีพิมพ์ : 21/9/2561  14:10:05 หน้า : 81/97



โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเลขที 218 หมู่ที 5 บ้านเด่น ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 86,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเลขที 218 หมู่ที 5 บ้าน
เด่น ดังนี
โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 180.00 ตาราง
เมตร สถานทีก่อสร้าง จุดเริมต้นโครงการบ้านเลขที 218 จุดสินสุด
โครงการ บ้านเลขที 82 รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนางแล
กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที  11 ลําดับที  11

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไร่เดือนเพ็ญ  หมู่ที 6 บ้านป่าอ้อ  ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 129,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยไร่เดือนเพ็ญ หมู่ที 6 บ้านป่า
อ้อ  ดังนี
โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 240.00 ตาราง
เมตร สถานทีก่อสร้าง จุดเริมต้นโครงการพิกัด N 2213845 E 592168
 จุดสินสุดโครงการบ้านเลขที 44 พร้อมติดตังป้ายชือโครงการตามแบบ
ป้ายมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
นางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 13  ลําดับที 17 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอาข่าดินแดง  หมู่ที 6 บ้านป่าอ้อ  ตําบล
นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 197,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยอาข่าดินแดง หมู่ที 6 บ้านป่า
อ้อ  ดังนี
โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 360.00 ตาราง
เมตร สถานทีก่อสร้าง จุดเริมต้น
โครงการ พิกัด N 2214154  E 592330  จุดสินสุด
โครงการ พิกัด N 2214177 E 592251 พร้อมติดตังป้ายชือโครงการ
ตามแบบป้ายมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลนางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 13 ลําดับที  16

โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกซอย 8 (หัวสะพาน) หมู่ที 1 บ้านป่าห้า 
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 109,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. แยกซอย 8 (หัวสะพาน) หมู่ที 1 บ้าน
ป่าห้า ดังนี
โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 200.00 ตาราง
เมตร สถานทีก่อสร้าง จุดเริมต้นโครงการบ้านเลขที 60 จุดสินสุด
โครงการบ้านเลขที 109 พร้อมติดตังป้ายชือโครงการตามแบบป้าย
มาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนาง
แลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
ปลง ครังที 2 หน้าที 6   ลําดับที 2  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างศาลา SML หมู่ที 2 บ้านนางแล ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 54,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง คสล. ข้างศาลา SML หมู่ที 2 บ้านนางแล ดังนี
โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 100.00 ตาราง
เมตร สถานทีก่อสร้าง จุดเริมต้นโครงการพิกัด N2210968 E590942
 จุดสินสุดโครงการพิกัด N2210979 E590963 รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลตําบลนางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 7 ลําดับที  4 
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โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. ป้องกันการกัดเซาะฝาย บริเวณบ้านเลขที 
11   หมู่ที 16 บ้านสันต้นขาม ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 336,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนังกันดิน คสล. ป้องกันการกัดเซาะฝาย บริเวณ
บ้านเลขที 11 หมู่ที 16 บ้านสันต้นขาม ดังนี
โดยก่อสร้างพนัง คสล. ขนาดฐานกว้าง 1.80 เมตร ยาว 34.00
 เมตร สูง 2.50 เมตร  ตัวพนังหนา 0.25 เมตร สถานทีก่อสร้าง บริเวณ
บ้านเลขที 11 หมู่ที 16 บ้านสันต้นขาม พร้อมติดตังป้ายชือโครงการตาม
แบบป้ายมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลนางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องกรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 30  ลําดับที  52

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด  ซอย 2 หมู่ที 10 บ้าน
ป่าซางวิวัฒน์ ตําบลนางแล  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 690,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 หมู่ที 10
 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ดังนี
     โดยก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด ด้านทิศตะวันออก ขนาด
รางกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 126.00 เมตร  สถานทีก่อ
สร้าง จุดเริมต้นโครงการปากซอย 2 (บริเวณตลาด ) จุดสินสุดโครงการ
บ้านเลขที 98 พร้อมติดตังป้ายชือโครงการตามแบบป้าย
มาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนาง
แลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 21 ลําดับที 33  
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด  ซอย 5/2 หมู่ที 12 บ้าน
ขัวแตะ ตําบลนางแล  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 297,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 5/2 หมู่
ที 12 บ้านขัวแตะ ดังนี
    โดย 1) ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด ด้านทิศตะวัน
ออก  ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 52.00
 เมตร  สถานทีก่อสร้าง  ด้านทิศตะวันออก จุดเริมต้นโครงการปาก
ซอย 5/2 จุดสินสุดโครงการบ้านเลขที 288
          2) ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด ด้านทิศตะวัน
ตก  ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 46.00
 เมตร  สถานทีก่อสร้าง  ด้านทิศตะวันตก จุดเริมต้นโครงการปาก
ซอย 5/2 จุดสินสุดโครงการบ้านเลขที 179
 พร้อมติดตังป้ายชือโครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 23  ลําดับที  38

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด  ซอย 5/4 หมู่ที 12 บ้าน
ขัวแตะ ตําบลนางแล  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 141,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 5/4 หมู่
ที 12 บ้านขัวแตะ ดังนี
โดย ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด ด้านทิศตะวันออก ขนาด
ปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 46.00 เมตร  สถานทีก่อ
สร้าง ด้านทิศตะวันออก จุดเริมต้นโครงการปากซอย 5/4 จุดสินสุด
โครงการบ้านเลขที 10  พร้อมติดตังป้ายชือโครงการตามแบบป้าย
มาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนาง
แลกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที  24  ลําดับที  39
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด  ถนนหน้าอาคารเอนก
ประสงค์  หมู่ที 15 บ้านใหม่ม่วงคํา ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

จํานวน 422,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด  ถนนหน้าอาคาร
เอนกประสงค์   หมู่ที 15 บ้านใหม่ม่วงคํา ดังนี
โดยก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด ด้านทิศเหนือ ขนาด
ปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 138.00 เมตร  สถานทีก่อ
สร้าง จุดเริมต้นโครงการ เสาไฟฟ้า พิกัด N 2212190  E 592649 จุด
สินสุดโครงการ พิกัด N 2212177  E 592788 พร้อมติดตังป้ายชือ
โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลตําบลนางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 28 ลําดับที 46 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที 9 
บ้านดอยกิว ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 160,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด (เส้นกลาง
บ้าน) หมู่ที 9 บ้านดอยกิว ดังนี
โดยก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.40
 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 53.00 เมตร สถานทีก่อสร้าง จุดเริมต้น
โครงการ พิกัด N 2211467 E 591311 จุดสินสุดโครงการบ้านเลข
ที 169 พร้อมติดตังป้ายชือโครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552  มาตรา 51 (8)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 20 ลําดับที 31
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 (ต่อของเดิม ด้าน
ทิศใต้) หมู่ที 13 บ้านแม่ปูคา ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 515,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 (ต่อของ
เดิม ด้านทิศใต้)  หมู่ที 13 บ้านแม่ปูคา ดังนี
โดย ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด ด้านทิศใต้ ขนาด
ปากรางกว้าง 0.40 เมตร  ลึก 0.40 เมตร ยาว 171.00 เมตร สถานทีก่อ
สร้าง จุดเริมต้นโครงการบ้านเลขที 120 จุดสินสุดโครงการ
พิกัด N2211231  E590183  พร้อมติดตังป้ายชือโครงการตามแบบ
ป้ายมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
นางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552  มาตรา 51 (8)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 25  ลําดับที  41

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 6 (ข้างโรงเรียน
อนุบาลนางแล) หมู่ที 5 บ้านเด่น ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 558,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 6 (ข้าง
โรงเรียนอนุบาลนางแล)หมู่ที 5 บ้านเด่น ดังนี
โดยก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด ด้านทิศตะวันออก ขนาด
ปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 184.00 เมตร สถานทีก่อ
สร้าง จุดเริมต้นโครงการ ปากซอย 6 พิกัด N 2212137 E 590979 จุด
สินสุุดโครงการ พิกัด N 2212299    E 591072 พร้อมติดตังป้ายชือ
โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลตําบลนางแลกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552  มาตรา 51 (8)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 12 ลําดับที 14 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด ซอย1 หมู่ที 8 บ้านป่ารวก 
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 504,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด ซอย1 หมู่ที 8
 บ้านป่ารวก ดังนี
โดยก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.40 ม
. ลึก 0.40 ม.  ยาว 172.00 ม. สถานทีก่อสร้าง จุดเริมต้นโครงการบ้าน
เลขที 445 จุดสินสุดโครงการบ้านเลขที 91 พร้อมติดตังป้ายชือโครงการ
ตามแบบป้ายมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลนางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 17 ลําดับที  26
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด เส้นกลางบ้าน หมู่ที 14 
บ้านร่องปลาค้าว ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 598,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด เส้นกลางบ้าน หมู่
ที 14 บ้านร่องปลาค้าว ดังนี
โดยก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด ด้านทิศใต้ ขนาด
ปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 198.00 เมตร  สถานทีก่อ
สร้าง จุดเริมต้นโครงการบ้านเลขที 131 จุดสินสุดโครงการ บ้านเลข
ที 151 พร้อมติดตังป้ายชือโครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนางแลกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 27 ลําดับที  43

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอย 1 ไป ซอย 
4 หมู่ที 4 บ้านม่วงคํา ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 171,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอย 1
 ไป ซอย 4 หมู่ที 4 บ้านม่วงคํา ดังนี
โดยก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00
 เมตร จํานวน 46 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จํานวน 5 บ่อ สถานทีก่อ
สร้าง จุดเริมต้นโครงการพิกัด N 2212218 E 591423 จุดสินสุด
โครงการ พิกัด N 2212235 E 591472 พร้อมติดตังป้ายชือโครงการ
ตามแบบป้ายมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลนางแลกําหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (8)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 9 ลําดับที 9  
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที 3 บ้านนาง
แลเหนือ เชือม หมู่ที 9 บ้านดอยกิว (ต่อของเดิม) ตําบลนางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 284,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 3 บ้านนางแล
เหนือ เชือม หมู่ที 9 บ้านดอยกิว (ต่อของเดิม) ดังนี
โดยก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00
 เมตร จํานวน 78 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จํานวน 8 บ่อ สถานทีก่อ
สร้าง จุดเริมต้นโครงการพิกัด N 2211818 E 591031 จุดสินสุด
โครงการ พิกัด N 2211675 E 591020 พร้อมติดตังป้ายชือโครงการ
ตามแบบป้ายมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลนางแลกําหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552  มาตรา 51 (8)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
ปลง ครังที 2 หน้าที  9  ลําดับที 8   

โครงการติดตังถังกรองนําพร้อมเชือมต่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้าน
ป่าห้า ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 85,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังถังกรองนําพร้อมเชือมต่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่
ที 1 บ้านป่าห้า ดังนี
โดยติดตังถังกรองสนิมเหล็กนําบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00
 สูง 1.50 เมตร พร้อมสารกรองนํา สถานทีก่อ
สร้าง   พิกัด  N 2210146 E 590897รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลนางแล
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13)  พ.ศ. 2552  มาตรา 51 (1)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (4)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
ปลง ครังที 2 หน้าที 7 ลําดับที  3 
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที 3 บ้านนางแลเหนือ เชือมหมู่ที 14 บ้าน
ร่องปลาค้าว ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 133,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที 3 บ้านนางแล
เหนือ เชือมหมู่ที 14 บ้านร่องปลาค้าว ดังนี
โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที 1 ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 160.00 ตารางเมตร จุดเริมต้นโครงการ
พิกัด N2211666 E589934  จุดสินสุดโครงการ
พิกัด N2211705 E589933
โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที 2 ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 100.00 ตารางเมตร จุดเริมต้นโครงการ
พิกัด N2211725 E589890 จุดสินสุดโครงการ
พิกัด N2211751 E589989
โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที 3 ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 60.00
 ตารางเมตร จุดเริมต้นโครงการพิกัด N2212081 E590026 จุดสินสุด
โครงการพิกัด N2212071 E590032
โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที 4 ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 140.00 ตารางเมตร จุดเริมต้นโครงการ
พิกัด N2212188 E589993 จุดสินสุดโครงการ
พิกัด N2212153 E590004
พร้อมติดตังป้ายชือโครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 41 ลําดับที  5

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที 7 บ้านนางแลใน ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 836,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที 7 บ้านนางแลใน  ดังนี
       โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.50
 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 2,750.00 ตารางเมตร สถานทีก่อสร้าง จุดเริมต้น
โครงการ พิกัด N2215446 E 587525 จุดสินสุด
โครงการ N2215800 E587232  พร้อมติดตังป้ายชือโครงการตามแบบ
ป้ายมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
นางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 17 ลําดับที  25
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โครงการปรับปรุงระบบประปา สํานักงานเทศบาลตําบลนางแล หมู่ที 12 
บ้านขัวแตะ ตําบลนางแล  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา สํานักงานเทศบาลตําบลนางแล หมู่
ที 12 บ้านขัวแตะ ดังนี
             โดยวางท่อประปา พีวีซี. ขนาด 1.5 นิว ชัน 13.5 พร้อมติดตัง
เครืองสูบนําแบบ Submersble สถานทีก่อสร้าง สํานักงานเทศบาลตําบล
นางแล รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลนางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (1)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (4)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 32  ลําดับที  58

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที 11 บ้านดาวดึงส์ ตําบลนางแล  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 385,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที 11 บ้านดาวดึงส์ ดังนี
โดยก่อสร้างระบบกรองนําบาดาล ขนาด 2.50 ลบ.ม./ชม. บนถังนําใส
ขนาด 14 ลบ.ม.  สถานทีก่อสร้าง หมู่ที 11 บ้านดาวดึงส์ พร้อมติดตังป้าย
ชือโครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลตําบลนางแลกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (1)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (4)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 22 ลําดับที  36

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 438,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 438,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 408,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 318,000 บาท

1. ค่าจ้างบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือจ้างเหมาบริการ เพือช่วย
ปฏิบัติงานทีจําเป็นหรืองานเฉพาะด้านของเทศบาลตําบลนางแลหรือ
งานบริการอืนๆ
2. ค่าจ้างบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือสถาบันการศึกษา หรือกลุ่ม
องค์กรต่างๆ ในการสํารวจข้อมูลทางการเกษตร และข้อมูลทีเกียวข้องกับ
การพัฒนาทางการเกษตร หรือจัดทําระบบโปรแกรมสารสนเทศเพือการ
จัดการข้อมูลในการพัฒนาและวางแผนพัฒนางานการเกษตรในพืนที
ตําบลนางแล ฯลฯ
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
พือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร โดยจ่าย
เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
เอกสารประกอบการอบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (6)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 5 ลําดับที 3
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร โดยจ่าย
เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
เอกสารประกอบการอบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (6)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 5 ลําดับที 4
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ย
ชีวภาพ  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าเอกสารประกอบการอบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (6)
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 5 ลําดับที 1
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ด้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
(ไม่รากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือว่า
เป็นโครงการพัฒนา)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

1. ค่าจ้างบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือเอกชน ในการสํารวจและ
ตรวจคุณภาพนําเพือบริโภค อุปโภค และหรือการตรวจสารพิษตกค้างใน
แหล่งนําเพือการเกษตร และแหล่งนําต่างๆ ในพืนทีตําบลนางแล
2. ค่าธรรมเนียมในการสํารวจและตรวจคุณภาพนําเพือ
บริโภค อุปโภค และหรือการตรวจสารพิษตกค้างในแหล่งนําเพือการ
เกษตร และแหล่งนําต่างๆ ในพืนทีตําบลนางแล
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบํารุงรักษาป่าไม้ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการบํารุงรักษาป่าไม้ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซือ
วัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการบํารุงรักษาป่าไม้ เช่น ปุ๋ย นํามันเชือเพลิง จัด
ซือนําดืม ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจํา
เป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (9) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (24)
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที 315 ลําดับ
ที 3
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โครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยจ่าย
เป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการปลูกป่า เช่น ปุ๋ย พันธุ์ไม้ จัดซือ
นําดืม ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างจัดเตรียมสถานที และค่าวัสดุ
อุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (9) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (24)
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที 314 ลําดับ
ที 6
โครงการสร้างฝายต้นนําลําธาร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการก่อสร้างฝายต้นนําลําธาร โดยจ่ายเป็น
ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการสร้างฝาย จัดซือนําดืม ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (9) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (24)
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที 314 ลําดับ
ที 5

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 226,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 226,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 146,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลธรรมดา หรือจ้างเหมาบริการ เพือช่วยปฏิบัติงาน
ทีจําเป็นหรืองานเฉพาะด้านของเทศบาลตําบลนางแล ภายในงานโรงฆ่า
สัตว์ หรืองานบริการอืนๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม หรือบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง หรือค่าซ่อมปกติของวัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิน
และสิงก่อสร้างในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลนางแล ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
(ไม่รากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือว่า
เป็นโครงการพัฒนา)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตําบลนางแล ซึงเป็นวัสดุสินเปลือง เป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวม
ถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
(ไม่รากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือว่า
เป็นโครงการพัฒนา)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,162,864 บาท
งบกลาง รวม 19,162,864 บาท
งบกลาง รวม 19,162,864 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 194,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทุกเดือนเป็นเงินทีนายจ้างคํา
นวนจากอัตราค่าจ้างของพนักงานจ้างทัวไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวนร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจทังหมดของเทศบาลตําบลนางแล
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 4) พ.ศ.2558
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,188,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมาย
กําหนด
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,707,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพคนพิการ ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมาย
กําหนด
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 420,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมาย
กําหนด
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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สํารองจ่าย จํานวน 624,228 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปีและกรณี
ฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวันที 12
 มีนาคม 2545
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที 8
 กุมภาพันธ์ 2560
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 62,036 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
-เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 180,000 บาท
เพือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 ของงบประมาณสมทบจาก สปสช.เขต 1 เชียงใหม่
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนที พ.ศ.2557 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 198
 ลําดับที 1

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 716,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.) 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
(ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เนืองจากไม่ถือ
ว่าเป็นโครงการพัฒนา)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 40,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

62,036

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช
.)

180,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 420,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 194,200

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 14,188,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

716,400

สํารองจ่าย 624,228

เบียยังชีพคนพิการ 2,707,200

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 30,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 460,080

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 40,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

62,036

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช
.)

180,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 420,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 194,200

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 14,188,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

716,400

สํารองจ่าย 624,228

เบียยังชีพคนพิการ 2,707,200

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 30,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

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

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 485,760 2,216,880 3,486,720

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 85,200 151,200 303,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 72,000

เงินเดือนพนักงาน 2,264,880

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 85,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 90,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 96,000 338,000 428,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
รัฐพิธีและงานวัน
สําคัญต่างๆ ของชาติ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การของศูนย์ต่อสู้เพือ
เอาชนะยาเสพติด
เทศบาลตําบลนางแล

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 80,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและส่งเสริม
อาชีพราษฎร กลุ่ม
อาชีพ และกลุ่มองค์กร
ต่างๆ

100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 36,000 60,000 276,000 444,000

เงินเดือนพนักงาน 1,803,000 4,176,360 6,840,000 15,084,240

เงินวิทยฐานะ 84,000 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 67,200 60,000 247,200 459,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 100,000 160,000 310,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

20,000 450,000 470,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000 72,000 348,000 582,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 10,000 10,000 50,000 90,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 90,000 368,000 288,000 991,000 2,599,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 50,000 90,000 170,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
รัฐพิธีและงานวัน
สําคัญต่างๆ ของชาติ

80,000 80,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การของศูนย์ต่อสู้เพือ
เอาชนะยาเสพติด
เทศบาลตําบลนางแล

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 80,000 70,000 380,000 610,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและส่งเสริม
อาชีพราษฎร กลุ่ม
อาชีพ และกลุ่มองค์กร
ต่างๆ

100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันในระดับต่างๆ

10,000

โครงการ 5 ส.

โครงการแข่งขันกีฬา
นางแลเกมส์ 100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
วอลเล่ย์บอลตําบลนาง
แล

30,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออกแบบมีส่วนร่วม

โครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชนตําบลนางแล

80,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาฟุตบอลตําบล
นางแลต้านยาเสพติด

30,000

โครงการจัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management )
โครงการจัดงานประ
เพณียีเป็ง 50,000

โครงการจัดงานวันผู้
สูงอายุ 80,000

โครงการจัดงานหล่อ
เทียนเข้าพรรษาและ
แห่เทียนเข้าพรรษา

50,000

โครงการจัดทําสือของ
เล่นภูมิปัญญาท้องถิน
โครงการจัดหาสือการ
เรียนการสอน

โครงการชาวนางแลใส่
ใจอันตรายจากสารพิษ
ตกค้างในกระแสเลือด

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันในระดับต่างๆ

10,000

โครงการ 5 ส. 15,000 15,000

โครงการแข่งขันกีฬา
นางแลเกมส์ 100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
วอลเล่ย์บอลตําบลนาง
แล

30,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออกแบบมีส่วนร่วม

60,000 60,000

โครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชนตําบลนางแล

80,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาฟุตบอลตําบล
นางแลต้านยาเสพติด

30,000

โครงการจัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management )

30,000 30,000

โครงการจัดงานประ
เพณียีเป็ง 50,000

โครงการจัดงานวันผู้
สูงอายุ 80,000

โครงการจัดงานหล่อ
เทียนเข้าพรรษาและ
แห่เทียนเข้าพรรษา

50,000

โครงการจัดทําสือของ
เล่นภูมิปัญญาท้องถิน 10,000 10,000

โครงการจัดหาสือการ
เรียนการสอน 30,000 30,000

โครงการชาวนางแลใส่
ใจอันตรายจากสารพิษ
ตกค้างในกระแสเลือด

15,000 15,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตําบล
พัฒนาการเด็กดีเริมที
นมแม่

โครงการบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที (ภาษี
เคลือนที)
โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบมีส่วน
ร่วม

60,000

โครงการบริหารจัดการ
และพัฒนาการท่อง
เทียวตําบลนางแล

50,000

โครงการบํารุงรักษา
ป่าไม้ 30,000

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบข้อมูล
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้หวัดนก
โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
(สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี)

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคมาลาเรีย
โครงการพัฒนาการจัด
เก็บรายได้สร้างแรงจูง
ใจในการชําระภาษี

โครงการพัฒนาความรู้
ด้านการเกษตร 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตําบล
พัฒนาการเด็กดีเริมที
นมแม่

16,058 16,058

โครงการบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที (ภาษี
เคลือนที)

16,300 16,300

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบมีส่วน
ร่วม

60,000

โครงการบริหารจัดการ
และพัฒนาการท่อง
เทียวตําบลนางแล

50,000

โครงการบํารุงรักษา
ป่าไม้ 30,000

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบข้อมูล
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000 100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้หวัดนก 20,000 20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
(สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี)

90,000 90,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคมาลาเรีย 15,000 15,000

โครงการพัฒนาการจัด
เก็บรายได้สร้างแรงจูง
ใจในการชําระภาษี

22,500 22,500

โครงการพัฒนาความรู้
ด้านการเกษตร 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี เด็ก
เยาวชน และครอบครัว 
ด้วยหลักธรรมะ ปฏิบัติ

30,000

โครงการพัฒนาตนเอง
และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม การ
รวมกลุ่มในลักษณะ
เครือข่ายของกลุ่มผู้
พิการ

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
อาสาสมัครท้องถินรักษ์
โลกตําบลนางแล

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตําบลนาง
แล

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลนางแล

20,000

โครงการพืนทีสร้าง
สรรค์สําหรับเด็กและ
เยาวชน ตําบลนางแล

80,000

โครงการมหกรรมของ
ดีตําบลนางแล 170,000

โครงการรณรงค์ครอบ
ครัวงดเหล้าเข้าพรรษา

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่า
โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

โครงการรักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 40,000

โครงการรักสุขภาพรัก
ปลอดภัย วัยใสไร้เอดส์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี เด็ก
เยาวชน และครอบครัว 
ด้วยหลักธรรมะ ปฏิบัติ

30,000

โครงการพัฒนาตนเอง
และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม การ
รวมกลุ่มในลักษณะ
เครือข่ายของกลุ่มผู้
พิการ

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
อาสาสมัครท้องถินรักษ์
โลกตําบลนางแล

32,280 32,280

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตําบลนาง
แล

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลนางแล

20,000

โครงการพืนทีสร้าง
สรรค์สําหรับเด็กและ
เยาวชน ตําบลนางแล

80,000

โครงการมหกรรมของ
ดีตําบลนางแล 170,000

โครงการรณรงค์ครอบ
ครัวงดเหล้าเข้าพรรษา 5,000 5,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่า

50,000 50,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

30,000 30,000

โครงการรักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 40,000

โครงการรักสุขภาพรัก
ปลอดภัย วัยใสไร้เอดส์ 8,000 8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวัน อป
พร.(รวมพลฅน อป
พร.ทต.นางแล)

โครงการศึกษาเรียนรู้
นอกห้องเรียน
โครงการส่งเสริมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ร้านขายของชํา

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพร 30,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ย
ชีวภาพ

30,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้ป่วย
เรือรัง

โครงการส่งเสริมท่อง
เทียวชุมชน คนบ้าน
นางแล

20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนางานศูนย์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในเด็ก สตรี 
และครอบครัวเทศบาล
ตําบลนางแล

30,000

โครงการส่งเสริม
สุขาภิบาลนําดืมและ
การดูแลระบบนํา
ประปาหมู่บ้าน
โครงการส่งเสริมอาชีว
อนามัยผู้เก็บขนและ
กําจัดขยะ

11,280

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการสร้างฝายต้น
นําลําธาร 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวัน อป
พร.(รวมพลฅน อป
พร.ทต.นางแล)

20,000 20,000

โครงการศึกษาเรียนรู้
นอกห้องเรียน 20,000 20,000

โครงการส่งเสริมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ร้านขายของชํา

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพร 30,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ย
ชีวภาพ

30,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้ป่วย
เรือรัง

5,000 5,000

โครงการส่งเสริมท่อง
เทียวชุมชน คนบ้าน
นางแล

20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนางานศูนย์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในเด็ก สตรี 
และครอบครัวเทศบาล
ตําบลนางแล

30,000

โครงการส่งเสริม
สุขาภิบาลนําดืมและ
การดูแลระบบนํา
ประปาหมู่บ้าน

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมอาชีว
อนามัยผู้เก็บขนและ
กําจัดขยะ

11,280

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

483,420 483,420

โครงการสร้างฝายต้น
นําลําธาร 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพิม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานศูนย์การ
เรียนรู้ผู้สูงอายุตลอด
ชีพ

10,000

โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิน 30,000

โครงการสุขาภิบาล
อาหารและกิจการที
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้กฎหมายใน
ชีวิตประจําวันสําหรับ
ประชาชน

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกียวกับการ
บริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกียวกับภัยและ
การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยแก่เด็กและ
เยาวชน

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านกฎหมาย
การปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพิม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานศูนย์การ
เรียนรู้ผู้สูงอายุตลอด
ชีพ

10,000

โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิน 30,000

โครงการสุขาภิบาล
อาหารและกิจการที
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

20,000 20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้กฎหมายใน
ชีวิตประจําวันสําหรับ
ประชาชน

25,000 25,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกียวกับการ
บริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

50,000 50,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกียวกับภัยและ
การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยแก่เด็กและ
เยาวชน

30,000 30,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านกฎหมาย
การปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

20,000 20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

20,000 20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

18,800 18,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการเสริมสร้าง
ความสมัครสมาน
สามัคคีเพือความ
สัมพันธ์ทีดีในองค์กร
โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน เจ้า
หน้าทีเทศบาล

โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน เจ้าหน้าที
เทศบาล
โครงการอบรมแกนนํา
ด้านสุขภาพ เพือการ
ดูแลผู้ติดเชือและผู้ป่วย
เอดส์ในชุมชน

โครงการอบรมความรู้
ด้านงบประมาณและ
การเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยและ
กฎหมายทีเกียวข้อง
โครงการอบรมด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่
ประชาชน

โครงการอบรมทบทวน
บุคลากรทางการศึกษา
ในการจัดวางระบบ
ประกันคุณภาพสถาน
ศึกษาและการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

30,000 30,000

โครงการเสริมสร้าง
ความสมัครสมาน
สามัคคีเพือความ
สัมพันธ์ทีดีในองค์กร

20,000 20,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน เจ้า
หน้าทีเทศบาล

50,000 50,000

โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล

100,000 100,000

โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน เจ้าหน้าที
เทศบาล

100,000 100,000

โครงการอบรมแกนนํา
ด้านสุขภาพ เพือการ
ดูแลผู้ติดเชือและผู้ป่วย
เอดส์ในชุมชน

15,000 15,000

โครงการอบรมความรู้
ด้านงบประมาณและ
การเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยและ
กฎหมายทีเกียวข้อง

50,000 50,000

โครงการอบรมด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่
ประชาชน

30,000 30,000

โครงการอบรมทบทวน
บุคลากรทางการศึกษา
ในการจัดวางระบบ
ประกันคุณภาพสถาน
ศึกษาและการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมผู้มีส่วน
เกียวข้องในการส่ง
เสริมการพัฒนา
สมรรถนะและ
พัฒนาการเด็กเล็ก

โครงการอบรมพลัง
มวลชนต้านยาเสพติด
โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลนางแล

50,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานสร้างแนว
คิดและองค์ความรู้ใน
การพัฒนาท้องถิน

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับการ
ชําระภาษี ค่า
ธรรมเนียมและใบ
อนุญาตต่างๆ
โครงการอุ่นรักครอบ
ครัวตําบลนางแล 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 80,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 30,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมผู้มีส่วน
เกียวข้องในการส่ง
เสริมการพัฒนา
สมรรถนะและ
พัฒนาการเด็กเล็ก

20,000 20,000

โครงการอบรมพลัง
มวลชนต้านยาเสพติด 20,000 20,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลนางแล

50,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานสร้างแนว
คิดและองค์ความรู้ใน
การพัฒนาท้องถิน

100,000 100,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับการ
ชําระภาษี ค่า
ธรรมเนียมและใบ
อนุญาตต่างๆ

56,400 56,400

โครงการอุ่นรักครอบ
ครัวตําบลนางแล 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 50,000 90,000 280,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 40,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 50,000 210,000 360,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 400,000 480,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 30,000 10,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000 20,000 30,000 70,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,473,558 1,473,558

วัสดุการเกษตร 20,000 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุสํานักงาน 60,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
ALL In One สําหรับ
งานประมวลผล
เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองเสียงกลางแจ้ง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างห้อง
นํา เทศบาลตําบลนาง
แล หมู่ที 12 บ้านขัว
แตะ ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุสํานักงาน 70,000 70,000 230,000 430,000

วัสดุการศึกษา 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 20,000 80,000 100,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 40,000 40,000

ค่าไฟฟ้า 40,000 400,000 440,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 40,000 50,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
ALL In One สําหรับ
งานประมวลผล

23,000 23,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 2,500 2,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุัณฑ์ 100,000 100,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองเสียงกลางแจ้ง 80,000 80,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างห้อง
นํา เทศบาลตําบลนาง
แล หมู่ที 12 บ้านขัว
แตะ ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
เทศบาลตําบลนางแล 
หมู่ที 12 บ้านขัวแตะ 
ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

2,300,000

โครงการปรับปรุง
หอกระจายข่าว หมู่ที 2 
บ้านนางแล ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

50,000

โครงการปรับปรุง
หอกระจายข่าว หมู่ที 4 
บ้านม่วงคํา ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

50,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
กําแพงป้องกันการกัด
เซาะตลิง บริเวณ
ประปาหอถังสูงประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที 12 บ้าน
ขัวแตะ ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

187,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ท่อลอดเหลียม คสล. 
(สะพาน)  หมู่ที 16 
บ้านสันต้นขาม ตําบล
นางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

104,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ท่อลอดเหลียม คสล. 
(สะพาน) หมู่ที 9 บ้าน
ดอยกิว ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

179,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
เทศบาลตําบลนางแล 
หมู่ที 12 บ้านขัวแตะ 
ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

2,300,000

โครงการปรับปรุง
หอกระจายข่าว หมู่ที 2 
บ้านนางแล ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

50,000

โครงการปรับปรุง
หอกระจายข่าว หมู่ที 4 
บ้านม่วงคํา ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

50,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
กําแพงป้องกันการกัด
เซาะตลิง บริเวณ
ประปาหอถังสูงประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที 12 บ้าน
ขัวแตะ ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

187,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ท่อลอดเหลียม คสล. 
(สะพาน)  หมู่ที 16 
บ้านสันต้นขาม ตําบล
นางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

104,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ท่อลอดเหลียม คสล. 
(สะพาน) หมู่ที 9 บ้าน
ดอยกิว ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

179,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คสล. ทางไป
บ้านแพะ หมู่ที 13 
บ้านแม่ปูคา ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

246,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนน คสล. 
ซอยบ้านเลขที 38 หมู่
ที 9 บ้านดอยกิว ตําบล
นางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

72,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนน คสล. 
บ้านเลขที 58 หมู่ที 7 
บ้านนางแลใน ตําบล
นางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

124,500

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนน คสล. 
เส้นกลางบ้าน หมู่ที 9 
บ้านดอยกิว ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

102,000

โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งนํา คสล. หมู่ที 5 
บ้านเด่น ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

976,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 1 หมู่ที 2 
บ้านนางแล ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

37,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 3/15 (บ้าน
อาข่าใหม่)  หมู่ที 6 
บ้านป่าอ้อ  ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

373,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คสล. ทางไป
บ้านแพะ หมู่ที 13 
บ้านแม่ปูคา ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

246,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนน คสล. 
ซอยบ้านเลขที 38 หมู่
ที 9 บ้านดอยกิว ตําบล
นางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

72,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนน คสล. 
บ้านเลขที 58 หมู่ที 7 
บ้านนางแลใน ตําบล
นางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

124,500

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนน คสล. 
เส้นกลางบ้าน หมู่ที 9 
บ้านดอยกิว ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

102,000

โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งนํา คสล. หมู่ที 5 
บ้านเด่น ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

976,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 1 หมู่ที 2 
บ้านนางแล ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

37,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 3/15 (บ้าน
อาข่าใหม่)  หมู่ที 6 
บ้านป่าอ้อ  ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

373,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 5 หมู่ที 2 
บ้านนางแล ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

137,500

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 9/3 หมู่ที 7 
บ้านนางแลใน ตําบล
นางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

151,500

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย2 หมู่ที 1 
บ้านป่าห้า ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

117,500

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยเข้าโรงปุ๋ย 
หมู่ที 7 บ้านนางแลใน 
ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

164,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านเลขที 
106 หมู่ที 1 บ้านป่า
ห้า ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

26,500

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านเลขที 
218 หมู่ที 5 บ้านเด่น 
ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

86,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยไร่เดือนเพ็ญ 
 หมู่ที 6 บ้านป่าอ้อ  
ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

129,500

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยอาข่าดินแดง 
 หมู่ที 6 บ้านป่าอ้อ  
ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

197,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 5 หมู่ที 2 
บ้านนางแล ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

137,500

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 9/3 หมู่ที 7 
บ้านนางแลใน ตําบล
นางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

151,500

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย2 หมู่ที 1 
บ้านป่าห้า ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

117,500

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยเข้าโรงปุ๋ย 
หมู่ที 7 บ้านนางแลใน 
ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

164,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านเลขที 
106 หมู่ที 1 บ้านป่า
ห้า ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

26,500

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านเลขที 
218 หมู่ที 5 บ้านเด่น 
ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

86,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยไร่เดือนเพ็ญ 
 หมู่ที 6 บ้านป่าอ้อ  
ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

129,500

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยอาข่าดินแดง 
 หมู่ที 6 บ้านป่าอ้อ  
ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

197,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. แยกซอย 8 (หัว
สะพาน) หมู่ที 1 บ้าน
ป่าห้า ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

109,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ข้างศาลา SML 
หมู่ที 2 บ้านนางแล 
ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

54,500

โครงการก่อสร้างพนัง
กันดิน คสล. ป้องกัน
การกัดเซาะฝาย 
บริเวณบ้านเลขที 11   
หมู่ที 16 บ้านสันต้น
ขาม ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

336,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. พร้อม
ฝาปิด  ซอย 2 หมู่ที 
10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ 
ตําบลนางแล  อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

690,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. พร้อม
ฝาปิด  ซอย 5/2 หมู่ที 
12 บ้านขัวแตะ ตําบล
นางแล  อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

297,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. พร้อม
ฝาปิด  ซอย 5/4 หมู่ที 
12 บ้านขัวแตะ ตําบล
นางแล  อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

141,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. แยกซอย 8 (หัว
สะพาน) หมู่ที 1 บ้าน
ป่าห้า ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

109,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ข้างศาลา SML 
หมู่ที 2 บ้านนางแล 
ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

54,500

โครงการก่อสร้างพนัง
กันดิน คสล. ป้องกัน
การกัดเซาะฝาย 
บริเวณบ้านเลขที 11   
หมู่ที 16 บ้านสันต้น
ขาม ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

336,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. พร้อม
ฝาปิด  ซอย 2 หมู่ที 
10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ 
ตําบลนางแล  อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

690,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. พร้อม
ฝาปิด  ซอย 5/2 หมู่ที 
12 บ้านขัวแตะ ตําบล
นางแล  อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

297,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. พร้อม
ฝาปิด  ซอย 5/4 หมู่ที 
12 บ้านขัวแตะ ตําบล
นางแล  อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

141,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. พร้อม
ฝาปิด  ถนนหน้า
อาคารเอนกประสงค์  
หมู่ที 15 บ้านใหม่ม่วง
คํา ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

422,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. พร้อม
ฝาปิด (เส้นกลางบ้าน) 
หมู่ที 9 บ้านดอยกิว 
ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

160,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 2 (ต่อของ
เดิม ด้านทิศใต้) หมู่ที 
13 บ้านแม่ปูคา ตําบล
นางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

515,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 6 (ข้าง
โรงเรียนอนุบาลนาง
แล) หมู่ที 5 บ้านเด่น 
ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

558,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย1 หมู่ที 8 
บ้านป่ารวก ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

504,500

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. พร้อม
ฝาปิด เส้นกลางบ้าน 
หมู่ที 14 บ้านร่องปลา
ค้าว ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

598,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. พร้อม
ฝาปิด  ถนนหน้า
อาคารเอนกประสงค์  
หมู่ที 15 บ้านใหม่ม่วง
คํา ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

422,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. พร้อม
ฝาปิด (เส้นกลางบ้าน) 
หมู่ที 9 บ้านดอยกิว 
ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

160,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 2 (ต่อของ
เดิม ด้านทิศใต้) หมู่ที 
13 บ้านแม่ปูคา ตําบล
นางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

515,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 6 (ข้าง
โรงเรียนอนุบาลนาง
แล) หมู่ที 5 บ้านเด่น 
ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

558,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย1 หมู่ที 8 
บ้านป่ารวก ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

504,500

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. พร้อม
ฝาปิด เส้นกลางบ้าน 
หมู่ที 14 บ้านร่องปลา
ค้าว ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

598,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํา คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
ซอย 1 ไป ซอย 4 หมู่
ที 4 บ้านม่วงคํา ตําบล
นางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

171,000

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํา คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่
ที 3 บ้านนางแลเหนือ 
เชือม หมู่ที 9 บ้านดอย
กิว (ต่อของเดิม) ตําบล
นางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

284,500

โครงการติดตังถังกรอง
นําพร้อมเชือมต่อระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที 1 
บ้านป่าห้า ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

85,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยาง หมู่ที 3 บ้าน
นางแลเหนือ เชือมหมู่
ที 14 บ้านร่องปลาค้าว 
ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

133,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยาง หมู่ที 7 บ้าน
นางแลใน ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

836,000

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา สํานัก
งานเทศบาลตําบลนาง
แล หมู่ที 12 บ้านขัว
แตะ ตําบลนางแล  
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

48,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํา คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
ซอย 1 ไป ซอย 4 หมู่
ที 4 บ้านม่วงคํา ตําบล
นางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

171,000

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํา คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่
ที 3 บ้านนางแลเหนือ 
เชือม หมู่ที 9 บ้านดอย
กิว (ต่อของเดิม) ตําบล
นางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

284,500

โครงการติดตังถังกรอง
นําพร้อมเชือมต่อระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที 1 
บ้านป่าห้า ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

85,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยาง หมู่ที 3 บ้าน
นางแลเหนือ เชือมหมู่
ที 14 บ้านร่องปลาค้าว 
ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

133,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยาง หมู่ที 7 บ้าน
นางแลใน ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

836,000

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา สํานัก
งานเทศบาลตําบลนาง
แล หมู่ที 12 บ้านขัว
แตะ ตําบลนางแล  
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

48,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที 11 บ้านดาวดึงส์ 
ตําบลนางแล  อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

385,500

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการ ICT เพือสืบ
ค้นข้อมูลประกอบการ
เรียนการสอน
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอย 1/1 หมู่ที 
13 บ้านแม่ปูคา ตําบล
นางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

32,940

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอย 1/2 หมู่ที 
13 บ้านแม่ปูคา ตําบล
นางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

29,680

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอย 2 หมู่ที 1 
บ้านป่าห้า ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

78,270

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอย 2 หมู่ที 2 
บ้านนางแล ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

79,680
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที 11 บ้านดาวดึงส์ 
ตําบลนางแล  อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

385,500

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

160,000 160,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

160,000 160,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการ ICT เพือสืบ
ค้นข้อมูลประกอบการ
เรียนการสอน

20,000 20,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอย 1/1 หมู่ที 
13 บ้านแม่ปูคา ตําบล
นางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

32,940

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอย 1/2 หมู่ที 
13 บ้านแม่ปูคา ตําบล
นางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

29,680

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอย 2 หมู่ที 1 
บ้านป่าห้า ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

78,270

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอย 2 หมู่ที 2 
บ้านนางแล ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

79,680
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอย 7 หมู่ที 4 
บ้านม่วงคํา ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

98,370

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยบ้านเลขที 
43  หมู่ที 3 บ้านนาง
แลเหนือ ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

42,950

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยประปา หมู่ที 
4 บ้านม่วงคํา ตําบล
นางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

48,670

โครงการจัดซือสือ
อุปกรณ์ของเล่น
สําหรับเสริมทักษะ
ปฐมวัย

โครงการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับนัก
เรียนในโรงเรียนเขต
พืนทีตําบลนางแล
โครงการดําเนินการ
และสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดกิจกรรม
ของส่วนราชการและ
องค์กรจังหวัดเชียงราย

36,000

โครงการประชา
สัมพันธ์ศิลป
วัฒนธรรม และส่ง
เสริมของดีอําเภอเมือง
เชียงราย ในการแข่ง
ขันกีฬาแห่งชาติ ครังที 
๔๖ "เจียงฮายเกมส์"

50,000

โครงการปรับปรุง
พัฒนาห้องสมุดให้มี
ความพร้อมต่อการ
เรียนรู้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอย 7 หมู่ที 4 
บ้านม่วงคํา ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

98,370

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยบ้านเลขที 
43  หมู่ที 3 บ้านนาง
แลเหนือ ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

42,950

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยประปา หมู่ที 
4 บ้านม่วงคํา ตําบล
นางแล อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

48,670

โครงการจัดซือสือ
อุปกรณ์ของเล่น
สําหรับเสริมทักษะ
ปฐมวัย

20,000 20,000

โครงการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับนัก
เรียนในโรงเรียนเขต
พืนทีตําบลนางแล

2,820,000 2,820,000

โครงการดําเนินการ
และสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดกิจกรรม
ของส่วนราชการและ
องค์กรจังหวัดเชียงราย

36,000

โครงการประชา
สัมพันธ์ศิลป
วัฒนธรรม และส่ง
เสริมของดีอําเภอเมือง
เชียงราย ในการแข่ง
ขันกีฬาแห่งชาติ ครังที 
๔๖ "เจียงฮายเกมส์"

50,000

โครงการปรับปรุง
พัฒนาห้องสมุดให้มี
ความพร้อมต่อการ
เรียนรู้

28,000 28,000

วันทีพิมพ์ : 6/9/2561  10:03:08 หน้า : 36/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการผ่าตัดทําหมัน
เพือลดจํานวนสุนัขและ
แมวทีเป็นสัตวพาหะ
ของโรคพิษสนัขบ้า
และแมวไม่มีเจ้าของ

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินระดับ
อําเภอ อําภอเมือง
เชียงราย
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนสือ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนโครงการเพาะ
เห็ดนางฟ้าภูฐาน

รวม 19,162,864 226,000 558,000 12,639,000 726,000 360,000 4,429,200 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการผ่าตัดทําหมัน
เพือลดจํานวนสุนัขและ
แมวทีเป็นสัตวพาหะ
ของโรคพิษสนัขบ้า
และแมวไม่มีเจ้าของ

5,000 5,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินระดับ
อําเภอ อําภอเมือง
เชียงราย

40,000 40,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนสือ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

18,000 18,000

โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนโครงการเพาะ
เห็ดนางฟ้าภูฐาน

20,000 20,000

รวม 3,493,738 10,849,098 608,000 17,878,100 71,000,000
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