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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
 
ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
  บัดน้ีถึงเวลาท่ี ผูบริหารเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลอีกคร้ังหน่ึง  ฉะน้ัน ในโอกาสน้ีผูบริหารเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จึง
ขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายใน
การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ดังตอไปน้ี  
  1.สถานะการคลัง 
  ในปงบประมาณ พ.ศ.2552      เทศบาลตําบลเวียงพางคําไดประมาณการรายรับไว      
จํานวน 35,974,674.-บาท   โดยในสวนของรายไดที่เทศบาลตําบลจัดเก็บเอง  จะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไว  จํานวน 35,974,674.-  
บาท ซ่ึงคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงการจัดทํา
งบประมาณของเทศบาลตําบลเปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล (รายจายเทากับรายรับ) นอกจากน้ัน
ขณะน้ีเทศบาลตําบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู     7,537,466.69 บาท 
  2.การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน 
  ในปงบประมาณที่ผานมา แมวารายรับของเทศบาลตําบลจะมีจํานวนจํากัด เม่ือเปรียบเทียบ
กับภารกิจตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายก็ตาม แต
เทศบาลตําบลก็สามารถดําเนินกิจการตามที่ไดตั้งงบประมาณรายจายไวครบถวนทุกประการ 
 
2.1  รายรับปงบประมาณ  2552     ประมาณการไว     รวมทั้งสิน้   35,974,674  บาท 

รายรับ รับจริง 
ป  2550 

ประมาณการ 
ป 2551 

ประมาณการ 
ป  2552 

หมายเหตุ 

ก. รายไดภาษีอากร   
1.  หมวดภาษีอากร     15,679,158.35 16,885,400 17,698,400 หนา 14 
1.1 ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 1,610,758.12 700,000 1,000,000 หนา 14 
1.2 ภาษีบํารุงทองที ่ 35,184.66 37,000 50,000 หนา 14 
1.3 ภาษีปาย 423,426.00 340,000 400,000 หนา 14 
1.4 อากรการฆาสัตว - 3,000 3,000 หนา 14 
1.5 ภาษีคาธรรมเนียมรถยนต,ลอเลื่อน   -  50,000  50,000 หนา 14 
1.6 ภาษีมูลคาเพิ่ม   6,499,001.68 9,450,000 9,450,000 หนา 14 
1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 90,672.97 40,000 80,000 หนา 14 
1.8 ภาษีสุรา 1,035,223.43 620,000 1,020,000 หนา 14 
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รายรับ รับจริง 

ป  2550 
ประมาณการ 

ป 2551 
ประมาณการ 

ป  2552 
หมายเหตุ 

1.9 ภาษีสรรพสามิต 2,701,347.72 3,500,000 3,500,000 หนา 14 
1.10คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม 5,542.20 300 300 หนา 14 
1.11 คาภาคหลวงแร 25,185.48 10,000 10,000 หนา 15 
1.12 คาภาคหลวงปโตรเลียม 50,620.09 35,000 35,000 หนา 15 
1.13 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ 
        นิติกรรมที่ดิน 

3,202,196.00 2,100,000 2,100,000 หนา 15 

1.14 อากรประทานบัตรและอาชญา 
        บัตรประมง 

      - 100 100 หนา 15 

ข.  รายไดที่มิใชภาษีอากร   
1.  หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ 
     ใบอนุญาต 

102,201.45 79,200 486,400 หนา 15 

1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม 
 การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 

- 9,600 9,600 หนา 15 

1.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต 
การขายสุรา 

2,798.45 500 500 หนา 15 

1.3 คาธรรมเนยีมใบอนุญาตการพนัน 40.00 100 100 หนา 15 
1.4 คาธรรมเนยีมการควบคุมอาคาร - - 500 หนา 15
1.5 คาธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมูลฝอย - - 400,000 หนา 15
1.6 คาธรรมเนยีมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิง 
      ปฏิกูล 

- - 3,000 หนา 15 

1.7 คาธรรมเนยีมในการออกหนังสือ 
   รับรองการแจงการจัดการต้ังสถานท่ี 
   จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

- - 1,000 หนา 15 

1.8 คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับสุสาน 
      และฌาปนสถาน 

- - 100 หนา 15 

1.9 คาธรรมเนยีมปด โปรย ติดต้ังแผน
ประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา 

- - 100 หนา 16 

1.10 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร - - 100 หนา 16
1.11คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา - - 100 หนา 16
1.12 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสงเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม(น้ําบาดาล) 

- 1,000 1,000 หนา 16 

1.13 คาปรับ พ.ร.บ.จราจร  1,875.00 5,000 5,000 หนา 16 
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รายรับ รับจริง 

ป  2550 
ประมาณการ 

ป 2551 
ประมาณการ 

ป  2552 
หมายเหตุ 

1.14 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและ 
        เทศบัญญัติทองถิน่ 

- - 100 หนา 16 

1.15 คาปรับการผิดสัญญา      14,718.00 1,000 1,000 หนา 16 
1.16 คาปรับอืน่ ๆ - - 100  
1.17 คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน 
        หรือกําจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

10,520.00 10,000 10,000 หนา 16 

1.18 คาใบอนุญาตประกอบการคา 
        กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

61,250.00 40,000 40,000 หนา 16 

1.19 คาใบอนุญาตใหจัดต้ังสถานท่ี 
        จําหนายหรือสะสมอาหารใน 
        สถานที่เอกชนที่ประกอบการคา 

10,000.00 10,000 10,000 หนา 16 

1.20 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ี 
       หรือทางสาธารณะ 

- - 1,000 หนา 16 

1.21 คาใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน 1,000.00 2,000 2,000 หนา 17 
1.22 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม 
         อาคาร 

- - 500 หนา 17 

1.23 คาใบอนญุาตเกี่ยวกับการ  
       โฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 

- - 500 หนา 17 

1.24 คาใบอนญุาตอื่น ๆ - - 100 หนา 17
   
2.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 98,589.36 40,000 90,500 หนา 17 
2.1 คาเชาหรอืบริการสถานท่ี - - 500 หนา 17 
2.2 คาดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 98,589.36 40,000 90,000 หนา 17 
   
3.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค  
และการพาณิชย 

- - - หนา 17 

   
4.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  160,202.00 100,400 100,500 หนา 17 
4.1  คาขายแบบแปลน       137,800.00 100,000 100,000 หนา 17 
4.2  รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 22,402.00 400 500 หนา 17 
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รายรับ รับจริง 

ป  2550 
ประมาณการ 

ป 2551 
ประมาณการ 

ป  2552 
หมายเหตุ 

     
ค.   รายไดจากทุน - - -        
-เงินสํารองรายรับ 4,975,958.83 - -  
ง.   เงินชวยเหลือ        5,729,072.00 11,825,600 17,598,874 หนา 17 
      หมวดเงินอุดหนนุทั่วไป 5,729,072.00 11,825,600 17,598,874  
    
   
       รวมเงินรายรับ 26,745,181.99 28,930,600 35,974,674  
 
2.2  รายจายตามแผนงาน 

ดาน/แผนงาน จายจริง 
ป  2550 

งบประมาณ 
ป 2551 

งบประมาณ 
ป  2552 

หมายเหตุ 

1.   ดานบริหารทั่วไป   
1.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 6,996,620.93 7,042,060 11,919,600 หนา 18,19 
1.2   แผนงานการรักษาความสงบ 
       ภายใน 

1,252,025.00 3,445,000 570,000 หนา 20,21 

2.   ดานบริการชุมชนและสังคม   
2.1   แผนงานการศึกษา   4,202,292.54 7,118,038 8,465,394 หนา 22,23 
2.2   แผนงานสาธารณสุข 249,009.50 300,000 1,055,000 หนา 24,25 
2.3   แผนงานสังคมสงเคราะห 824,471.00 3,052,000 3,852,000 หนา 26,27 
2.4   แผนงานเคหะและชุมชน 1,602,118.84 1,411,000 1,854,480 หนา 28,29 
2.5   แผนงานสรางความเขมแข็งของ 
        ชุมชน 

3,113,721.00 1,454,000 1,556,000 หนา 30,31 

2.6   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
        และนันทนาการ 

1,119,255.00 1,132,000 1,667,000 หนา 32,33 

3.   ดานการเศรษฐกิจ    
3.1   แผนงานอุตสาหกรรมและ 
        การโยธา 

2,602,400.00  2,428,600  3,063,408 หนา 34,35 

3.2   แผนงานการเกษตร 110,000.00 342,500 352,500 หนา 36,37 
3.3   แผนงานการพาณิชย - - -  
4.   ดานการดําเนินงานอ่ืน    
4.1   แผนงานงบกลาง 350,209.00 1,205,402 1,619,292 หนา 38,39 

รวม 22,422,122.81 28,930,600 35,974,674  
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2.3   รายจายตามหมวดรายจาย 

หมวด จายจริง 
ป  2550 

งบประมาณ 
ป 2551 

งบประมาณ 
ป  2552 

หมายเหตุ 
หนา 

1.   รายจายงบกลาง 350,209.00 1,205,402.00 1,619,292.00 96 
2.   หมวดเงินเดือนและคาจาง
ประจํา 

2,846,492.95 3,434,250.00 4,491,500.00 41,67,72,80 

3.   หมวดคาจางชั่วคราว 1,110,830.00 2,363,520.00 3,269,880.00 42,67,72,80 
4.   หมวดคาตอบแทนใชสอย 
       และวัสดุ 

6,470,708.61 11,120,388.00 13,632,214.00 43,68,73,81 
 

5.   หมวดคาสาธารณูปโภค 262,958.25 240,000.00 453,400.00 55 
6.   หมวดเงินอุดหนนุ 1,184,712.00 1,971,240.00 3,841,148.00 57,76,87 
7.   หมวดรายจายอื่น 1,127,467.00  2,812,000.00 3,362,000.00 62 
8.   หมวดคาครุภัณฑที่ดินและ 
      ส่ิงกอสราง 

9,068,745.00   5,783,800.00   5,305,240.00 63,70,76,94 

รวม 22,422,122.81 28,930,600.00 35,974,674.00  
 
2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงนิกู  เงินจายขาดเงินสะสม (รายจายทีไ่มนําไปตั้งงบประมาณ) 
 

จายจาก รายการ ป 2550 
(เปนเงิน / บาท) 

ป 2551
(เปนเงิน / บาท) 

   
1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  5,108,219.00 -
 1.ศูนยเด็กเลก็กรมพัฒนาชุมชน

(เดิม) 
- -

 1.1โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 276,000.00 -
 1.2โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) 193,200.00 -
 1.3 คาตอบแทนครูผูดูแลเด็ก 592,551.00 -
 1.4 เงินประกนัสังคม 34,399.00 -
 1.5 คาวัสดุการศึกษา 26,910.00 -
 1.6 คาพาหนะนําสงนักเรียนฯ - -
 1.7 คาครองชีพชั่วคราว 96,000.00 -
 2.สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษา 
 

    ข้ันพ้ืนฐาน (สปช.เดิม)  
 2.1โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 784,500.00 -
 2.2โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) 586,420.00 -



 7
 

จายจาก รายการ ป 2550 
(เปนเงิน / บาท) 

ป 2551
(เปนเงิน / บาท) 

 3.ศูนยเด็กเลก็กรมการศาสนา 
(เดิม) 

 

 3.1โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 90,000.00 -
 3.2โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) 63,000.00 -
 3.3โครงการจัดหาอุปกรณการเรียน 8,775.00 -
 3.4 คาตอบแทนครูผูดูแลเด็ก 175,680.00 -
 3.5 เงินประกนัสังคม 10,584.00 -
 3.6 คาพาหนะนําสงนักเรียนฯ - 
 3.7 คาครองชีพชั่วคราว 36,000.00 -
 4.เงินอุดหนุนสําหรับการ

สงเคราะห 
 

 4.1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ 1,422,000.00 -
 4.2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 168,000.00 -
 4.3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูพิการ 228,000.00 -
 5.เงินอุดหนุนพัฒนาการ

สาธารณสุข 
 

 5.1 สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน 

100,000.00 -

 6.โครงการพฒันาความรูแก
บุคลากรทองถิ่น                  

216,200.00 -

2.เงินจายขาดจากเงิน
สะสม 

 - -
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3. รายละเอียดรายจายบางรายการทีจ่ําเปนตองใชในการบริหารกิจการขององคกรในปงบประมาณ 
2552 

 ก. คาใชจายในการบริหารบุคลากร  (ที่ตั้งจายจากรายไดไมรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท) 

  (1)  เงินเดือน   ตั้งจายรวมทั้งสิ้น     3,422,300  บาท 
  (2)  เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งจายรวมทั้งสิ้น          84,000 บาท 
  (3)  คาจางประจํา  ตั้งจายรวมทั้งสิ้น           -        บาท 
  (4)  คาจางชั่วคราว  ตั้งจายรวมทั้งสิ้น     3,269,880  บาท 
  (5)  คารักษาพยาบาล  ตั้งจายรวมทั้งสิ้น       150,000  บาท 
  (6)  คาเชาบาน   ตั้งจายรวมทั้งสิ้น       124,200  บาท  
  (7)  คาชวยเหลือบุตร  ตั้งจายรวมทั้งสิ้น           -        บาท 
  (8)  คาเลาเรยีนบุตร  ตั้งจายรวมทั้งสิ้น         80,000  บาท  
  (9)  เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่นที่มิใชตําแหนงคร ู
      ตั้งจายรวมทั้งสิ้น          -         บาท 
  
  (10)  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจายรวมทั้งสิน้       326,988  บาท 
  (11)  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น   

ตั้งจายรวมทั้งสิ้น       367,516  บาท 
  (12)  เงินบําเหน็จลูกจางประจํา ตั้งจายรวมทั้งสิ้น            -      บาท 
  (13)  เงินชวยคาทําศพ  ตั้งจายรวมทั้งสิ้น           5,000 บาท 
  (14) ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแก 
         พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น     ตั้งจายรวมทั้งสิ้น      800,000  บาท 
   

         รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,629,884  บาท 

หมายเหต ุ  คิดเปนรอยละ    23.99   ของรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 
 

 

 
 

( นายศิลาฤทธิ์     กวางทอง ) 
นายกเทศมนตรีตําบลเวยีงพางคํา 
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สวนที่ 2 
 

เทศบัญญัต ิ
เรื่อง 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

ของ   
 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
อําเภอแมสาย       จังหวัดเชียงราย 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2552 
ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
อําเภอแมสาย    จังหวัดเชียงราย 

 
หลักการ 

 
งบประมาณรายจายสิ้น  ยอดรวม  35,974,674  บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี 
ก. ดานบริหารทั่วไป 
     1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป   ยอดรวม   11,919,600  บาท 
     2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม      570,000  บาท 
ข. ดานบริการชุมชนและสังคม 
     1. แผนงานการศึกษา   ยอดรวม    8,465,394  บาท 
     2. แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม    1,055,000  บาท 
     3. แผนงานสังคมสงเคราะห   ยอดรวม    3,852,000  บาท 
     4. แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม    1,854,480  บาท 
     5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน ยอดรวม    1,556,000  บาท 
     6. แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ  ยอดรวม    1,667,000  บาท 
         นันทนาการ 
ค. ดานการเศรษฐกิจ 
      1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          ยอดรวม                     3,063,408  บาท 
      2. แผนงานการเกษตร   ยอดรวม               352,500  บาท 
ง. ดานการดําเนินงานอ่ืน   
      1. แผนงานงบกลาง    ยอดรวม   1,619,292  บาท  

 
เหตุผล 

  เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลเวยีงพางคํา ที่ไดวางแผนไว
และตามแผนพัฒนาเทศบาลตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2552 จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบตอไป 
 
 
 
 



 11(ราง)
เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
อําเภอแมสาย   จังหวัดเชียงราย 

----------------------------------------------- 
  โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว  โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  และโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดเชียงราย ดังตอไปน้ี 
  ขอ 1 เทศบัญญัติน้ี เรียกวา “เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2552” 
  ขอ 2 เทศบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแต วนัที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป 
  ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 
35,974,674 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได  ดังน้ี 
  ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป 
   1. ดานบริหารทั่วไป 
       1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม         11,919,600 บาท 
       2. แผนงานรักษาความสงบภายใน ยอดรวม    570,000 บาท 
   2. ดานบริการชุมชนและสังคม  
       1. แผนงานการศึกษา  ยอดรวม  8,465,394 บาท 
       2. แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม  1,055,000 บาท 

    3. แผนงานสังคมสงเคราะห  ยอดรวม  3,852,000 บาท 
       4. แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม  1,854,480 บาท 
       5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน ยอดรวม 1,556,000 บาท 
       6. แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ   ยอดรวม 1,667,000 บาท 
   3. ดานการเศรษฐกิจ 
       1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม                    3,063,408 บาท  

    2. แผนงานการเกษตร  ยอดรวม     352,500 บาท 
4. ดานการดําเนินงานอ่ืน 

       1. แผนงานงบกลาง   ยอดรวม  1,619,292 บาท 
 
  ทั้งน้ีตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่ 3 
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สวนที่ 3 
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
 

ของ 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

อําเภอแมสาย   จังหวัดเชียงราย 
 

-  ประมาณการรายรับ 
-  รายจายตามแผนงาน 
- รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  

อําเภอแมสาย   จังหวัดเชียงราย 
 
ประมาณการรายรับ     รวมทั้งสิ้น 35,974,674 บาท 
ก. รายไดภาษีอากร  รวมทัง้สิ้น  17,698,400  บาท แยกเปน 
 1. หมวดภาษีอากร รวม  17,698,400  บาท    แยกเปน 
     1.1 ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น จํานวน  1,000,000  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา เน่ืองจากจะปรับปรงุระบบจัดเก็บรายไดใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     1.2 ภาษีบํารุงทองที ่  จํานวน  50,000  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา เน่ืองจากจะปรับปรงุระบบจัดเก็บรายไดใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     1.3 ภาษีปาย  จํานวน  400,000  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา เน่ืองจากจะปรับปรงุระบบจัดเก็บรายไดใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     1.4 อากรการฆาสัตว จํานวน  3,000  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปทีผ่านมา เน่ืองจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดใกลเคยีงกับปที่ผานมา 
     1.5 ภาษีคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน จํานวน   50,000  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปทีผ่านมา เน่ืองจากคาดวาจะไดรับจัดสรรใกลเคียงกบัปที่ผานมา 
     1.6 ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน  9,450,000  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปทีผ่านมา เน่ืองจากคาดวาจะไดรับจัดสรรใกลเคียงกบัปที่ผานมา 
    1.7 คาภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน  80,000  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา เน่ืองจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพ่ิมขึ้น ใกลเคียง
กับปที่ผานมา 
     1.8 ภาษีสุรา  จํานวน  1,020,000  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา เน่ืองจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพ่ิมขึ้น ใกลเคียง
กับปที่ผานมา 
     1.9 ภาษีสรรพสามิต จํานวน  3,500,000  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปทีผ่านมา เน่ืองจากคาดวาจะไดรับจัดสรรใกลเคียงกบัปที่ผานมา 
     1.10 คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม จํานวน  300  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปทีผ่านมา เน่ืองจากคาดวาจะไดรับจัดสรรใกลเคียงกบัปที่ผานมา 
 
 



 15
    1.11 คาภาคหลวงแร    จํานวน  10,000  บาท 

     คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปทีผ่านมา เน่ืองจากคาดวาจะไดรับจัดสรรใกลเคียงกบัปที่ผานมา 

   1.12 คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน  35,000  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปทีผ่านมา เน่ืองจากคาดวาจะไดรับจัดสรรใกลเคียงกบัปที่ผานมา 
     1.13 คาจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน จํานวน  2,100,000  บาท  
     คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปทีผ่านมา เน่ืองจากคาดวาจะไดรับจัดสรรใกลเคียงกบัปที่ผานมา 
     1.14 อากรประทานบตัรและอาชญาบัตรประมง จํานวน  100  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปทีผ่านมา เน่ืองจากคาดวาจะไดรับจัดสรรใกลเคียงกบัปที่ผานมา 
 
 

ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร        รวมทัง้สิ้น  677,400  บาท แยกเปน 
 1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ ใบอนุญาต รวม จํานวน  486,400  บาท  แยกเปน 
 
     1.1 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว จํานวน  9,600  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เน่ืองจากคาดวาจะจัดเก็บคาธรรมเนียม
ใกลเคยีงกับปที่ผานมา 
     1.2 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา จํานวน  500  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เน่ืองจากคาดวาจะไดรับคาธรรมเนียม
ใกลเคยีงกับปที่ผานมา 
     1.3 คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน จํานวน  100  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เน่ืองจากคาดวาจะไดรับคาธรรมเนียม
ใกลเคยีงกับปที่ผานมา 
     1.4 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน  500  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการขึ้นใหม เน่ืองจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพ่ิมขึ้นตามอํานาจหนาที่ 
     1.5 คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย    จํานวน  400,000  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการขึ้นใหม เน่ืองจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพ่ิมขึ้นตามอํานาจหนาที่ 
     1.6 คาธรรมเนียมเก็บขนอุจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน  3,000  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการขึ้นใหม เน่ืองจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพ่ิมขึ้นตามอํานาจหนาที่ 
     1.7 คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจดัการตั้งสถานทีจ่ําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร จํานวน  1,000  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการขึ้นใหม เน่ืองจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพ่ิมขึ้นตามอํานาจหนาที่ 
     1.8 คาธรรมเนียมเก่ียวกับสุสานและฌาปนสถาน จํานวน  100  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการขึ้นใหม เน่ืองจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพ่ิมขึ้นตามอํานาจหนาที่ 
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    1.9 คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตัง้แผนประกาศหรือแผนปลิวเพ่ือการโฆษณา  
จํานวน  100  บาท 
    คําชี้แจง  ประมาณการขึน้ใหม เน่ืองจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพ่ิมขึ้นตามอํานาจหนาที่ 
     1.10 คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบยีนราษฎร  จํานวน  100  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการขึ้นใหม เน่ืองจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพ่ิมขึ้นตามอํานาจหนาที่ 
     1.11 คาธรรมเนียมเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา  จํานวน  100  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการขึ้นใหม เน่ืองจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพ่ิมขึ้นตามอํานาจหนาที่ 
     1.12 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม(นํ้าบาดาล)  
จํานวน  1,000  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปทีผ่านมา เน่ืองจากคาดวาจะไดรับจัดสรรใกลเคียงกบัปที่ผานมา 
     1.13 คาปรับ พ.ร.บ.จราจร  จํานวน  5,000  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เน่ืองจากคาดวาจะไดรับจัดสรรใกลเคียง
กับปที่ผานมา 
     1.14 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและเทศบัญญตัิทองถิ่น จํานวน  100  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการขึ้นใหม เน่ืองจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพ่ิมขึ้นตามอํานาจหนาที่ 
     1.15 คาปรับการผิดสัญญา  จํานวน  1,000  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เน่ืองจากคาดวาจะไดรับคาปรับใกลเคียง
กับปที่ผานมา 
     1.16 คาปรับอ่ืน ๆ   จํานวน  100  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการขึ้นใหม เพ่ือรองรับรายไดจากคาปรับที่ไมเขาลักษณะอื่น 

    1.17 คาใบอนุญาตรับทาํการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย จํานวน  10,000  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เน่ืองจากคาดวาจะจัดเก็บคาใบอนญุาต
ใกลเคยีงกับปที่ผานมา 
     1.18 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรบักิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  จํานวน  
40,000  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เน่ืองจากคาดวาจะจัดเก็บคาใบอนญุาต
ใกลเคยีงกับปที่ผานมา 
     1.19 คาใบอนุญาตจัดตัง้สถานที่จําหนายหรือสะสมอาหารในสถานที่เอกชนที่ประกอบ
การคา   จํานวน  10,000  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เน่ืองจากคาดวาจะจัดเก็บคาใบอนญุาต
ใกลเคยีงกับปที่ผานมา 
     1.20 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน  1,000  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการขึ้นใหม เน่ืองจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพ่ิมขึ้นตามอํานาจหนาที่ 
 
 



 17
     1.21 คาใบอนุญาตตัง้ตลาดเอกชน จํานวน  2,000  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เน่ืองจากคาดวาจะจัดเก็บคาใบอนญุาต
ใกลเคยีงกับปที่ผานมา 
     1.22 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน  500  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการขึ้นใหม เน่ืองจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพ่ิมขึ้นตามอํานาจหนาที่ 
     1.23 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน  500  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการขึ้นใหม เน่ืองจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพ่ิมขึ้นตามอํานาจหนาที่ 
     1.24 คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ จํานวน  100  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการขึ้นใหม เพ่ือรองรับรายไดจากคาใบอนุญาตที่ไมเขาลักษณะอื่น 
 
 

2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม  90,500  บาท  แยกเปน 
     2.1 คาเชาหรือบริการสถานที่ จํานวน  500  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการขึ้นใหม เพ่ือรองรับรายไดจากคาเชาหรือบริการสถานที่ที่เกิดขึ้น 
     2.2 คาดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร จํานวน  90,000  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เน่ืองจากคาดวาจะไดรับคาอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น ใกลเคียงกบัปทีผ่านมา 
 
 3.หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย          ไมไดตั้งรับไว 
 
 

 4. หมวดรายไดเบ็ดเตลด็ รวม  100,500  บาท แยกเปน 
     4.1 คาขายแบบแปลน จํานวน  100,000  บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เน่ืองจากคาดวาจะสามารถขายแบบ
แปลนไดใกลเคียงกับปทีผ่านมา 
     4.2 รายไดเบ็ดเตลด็อ่ืนๆ    รวม     500  บาท แยกเปน 
     คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เน่ืองจากคาดวาจะมีรายไดอ่ืน ๆ ที่ไมอยู
ในหมวดใด ไดรับเพ่ิมขึ้น 
 
 ค. รายไดจากทุน ไมไดต้ังรับไว 
 
 ง. เงินชวยเหลือ ต้ังรับไว  17,598,874.-บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน    รวม  17,598,874 บาท 
 -เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 17,598,874 บาท   

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับปท่ีผานมา  
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

 
รายจายตามแผนงาน 
ดานบริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการบรหิารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสดุ 
2. เพ่ือใหการดําเนินงานแกไขปญหาที่เก่ียวของกับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนเปนไปดวยความรวดเร็ว 
3. เพ่ือใหการบรหิารงานดานการจัดเก็บสถติิ ขอมูล ตลอดจนการวางแผนพัฒนา เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือใหการบรหิารงานในดานกิจการสภา เปนไปดวยความเรียบรอย 
5. เพ่ือใหงานดานกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางมี 

ประสิทธิภาพ 
6. เพ่ือใหการบรหิารงานคลัง งานพัฒนารายได และบริหารงานพัสดุ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
งานที่ทํา 
1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง 
2. ดําเนินการเก่ียวกับกิจการสภา และการประชุมสภา 
3. ดําเนินการจัดเก็บขอมูล สถติิ ขอมูล เพ่ือการวางแผนพัฒนาตําบลในระยะสั้น และระยะปานกลาง 
4. ดําเนินการเก่ียวกับการบรหิารงานงบประมาณ เชน การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
5. ดําเนินการเก่ียวกับงานดานการประชาสมัพันธ เชน การจัดทําวารสาร แผนพับ การจัดนิทรรศการตางๆ 
6. การจัดทํานิตกิรรมตางๆ เชน การจัดทําขอบังคับตําบลตางๆ 
7. ดําเนินการเพ่ือการพัฒนาดานการบริหารงานคลัง การจัดเก็บรายได เชน การสํารวจแผนที่ภาษ ี
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
 1. สํานักปลัดเทศบาล    งบประมาณ  10,565,900  บาท 
 2. กองคลัง     งบประมาณ    1,353,700  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

อําเภอแมสาย    จังหวัดเชียงราย 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริหารทั่วไป 00100 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 
 

งาน เงินเดือน
และ 
คาจาง
ประจํา 

คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน 
ใชสอยและ 

วัสดุ 

คา 
สาธารณูปโภ

ค 

 
เงิน

อุดหนุน 

 
รายจาย
อื่น 

คาครุภัณฑ 
ที่ดิน  และ 
สิ่งกอสราง 

 
รวม 

หนวยงาน 
เจาของ 

งบประมาณ 

 
รหัสบัญชี 

1. งานบริหารทั่วไป 2,653,460 1,366,680 4,064,120 453,400 378,000 - 1,550,240 10,465,900 สํานักปลัดฯ 00111 
2. งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 

- - - - - 100,000 - 100,000 สํานักปลัดฯ 00112 

3. งานบริหารงาน
คลัง 

678,600 191,400 444,200 - - - 39,500 1,353,700 กองคลัง 00113 

   
   

รวม 3,332,060 1,558,080 4,508,320 453,400 378,000 100,000 1,589,740 11,919,600  
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

 
รายจายตามแผนงาน 
ดานบริหารทั่วไป 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยภายในเทศบาล 
2. เพ่ือบริหารจัดการดานการปองกันภัยฝายพลเรือนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธผิล 
 
 
งานที่ทํา 
1. บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในเขตเทศบาล 
2. ปฏิบตัิตามแผนงานปองภัยฝายพลเรือน โดยดําเนินการจัดฝกทบทวนแกอาสาสมัครปองกันภัยฝาย 

พลเรือนของศนูยปองกันภัยฝายพลเรือนของเทศบาลตาํบล การสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่จําเปน 
3. ดําเนินงานตามแผนงานปองกันและระงบัอัคคีภัย เชน การฝกระงับอัคคีภัยในแบบตางๆ 
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและศกัยภาพในการระงบัอัคคีภัย 
 
 
 
หนวยงานทีรั่บผิดชอบ 
 

1. สํานักปลัดเทศบาล   งบประมาณ  570,000  บาท  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

อําเภอแมสาย    จังหวัดเชียงราย 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริหารทั่วไป 00100 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 
 

งาน เงินเดือน
และ 
คาจาง
ประจํา 

คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน 
ใชสอยและ 

วัสดุ 

คา 
สาธารณูปโภ

ค 

 
เงิน

อุดหนุน 

 
รายจาย
อื่น 

คาครุภัณฑ 
ที่ดิน  และ 
สิ่งกอสราง 

 
รวม 

หนวยงาน 
เจาของ 

งบประมาณ 

 
รหัสบัญชี 

1. งานปองกันภัยฝาย - - 550,000 - 20,000 - - 570,000 สํานักปลัดฯ 00123 
    พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

   

       
    
   
   

รวม - - 550,000 - 20,000 - - 570,000  
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

 
 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการบรหิารทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสงเสริมการเรียนการสอน และกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวกับการศึกษา 
3. เพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหดีขึน้ 
4. เพ่ือสรางเยาวชนที่มีคุณภาพซึ่งจะกลายเปนอนาคตของชาติที่มีคุณภาพตอไป 
5. เพ่ือใหเด็กกอนวัยเรยีนไดรับการเตรียมพรอมกอนเขาเรียน รวมทัง้สรางโอกาสกลุมผูดอยโอกาส 

ใหไดรับการศกึษา 
 
งานที่ทํา 
1. การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล 
2. สนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
3. สนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาเยาวชน อุดหนุนเปนคาใชจายเก่ียวกบัการเรียนการสอน  
       สนับสนุนเงินทุนการศึกษา 
 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
 1. กองการศึกษา    งบประมาณ  8,465,394  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

อําเภอแมสาย    จังหวัดเชียงราย 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 00200 
แผนงานการศึกษา 00210 

งาน เงินเดือน
และ 
คาจาง
ประจํา 

คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน 
ใชสอยและ 

วัสดุ 

คา 
สาธารณูปโภ

ค 

 
เงินอุดหนุน 

 
รายจาย
อื่น 

คาครุภัณฑ 
ที่ดิน  และ 
สิ่งกอสราง 

 
รวม 

หนวยงาน 
เจาของ 

งบประมาณ 

 
รหัสบัญชี 

1.งานบริหารทั่วไป  
   เกี่ยวกับการศึกษา 

391,260 1,518,000 795,000 - - - 413,000 3,117,260 กองการศึกษาฯ 00211 

2. งานระดับกอนวัย - - 3,533,894 - 1,534,240 - 10,000 5,078,134 กองการศึกษาฯ 00212 
   เรียนและประถมศึกษา    
3.งานการศึกษา - - 200,000 - 70,000 - - 270,000 กองการศึกษา 00214 
   ไมกําหนดระดับ    
    

รวม 391,260 1,518,000 4,528,894 - 1,604,240 - 423,000 8,465,394  
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 

 
 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหบริการดานสาธารณสุขตางๆ ในเขตเปนไปดวยความเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือจัดการดานการสงเสริมสุขภาพของประชาชน ตลอดจนสงเสริมดานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3. เพ่ือวิจัย  วางแผน  ประชาสัมพันธ  และสงเสริมงานดานการสาธารณสุข 
4. เพ่ือรณรงคและสงเสริมใหนักเรียนและประชาชนลด ละ เลิก ยาเสพติด โดยเฉพาะยาบา  
5. เพ่ือปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและนักเรียนนักศึกษา 
 
งานที่ทํา 
1. จัดใหบริการรักษาพยาบาลเบื้องตน การจัดตั้งกองทุน สปสช. 
2. จัดโครงการใหความรูการปองกันและสงเสริมสุขภาพ  เชน  ใหความรูเก่ียวกบัโรคไขเลือดออก กิจกรรม

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
3. อุดหนุนโครงการปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบา การจัดตั้งกองทุนวัคซีนโรคพษิสุนัขบา 
4. อุดหนุนอําเภอแมสายและหนวยงานที่เก่ียวของที่ดําเนินการเก่ียวกบัยาเสพติด 
5. จัดโครงการแกไขปญหาจากพิษภัยยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
6. ดําเนินการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ  เชน  การพนยากําจัดยุง  
 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 1. สํานักปลัดเทศบาล   งบประมาณรวม   1,055,000  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
อําเภอแมสาย    จังหวัดเชียงราย 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 00200 
แผนงานสาธารณสุข 00220 

งาน เงินเดือน
และ 
คาจาง
ประจํา 

คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน 
ใชสอยและ 

วัสดุ 

คา 
สาธารณูปโภ

ค 

 
เงินอุดหนุน 

 
รายจาย
อื่น 

คาครุภัณฑ 
ที่ดิน  และ 
สิ่งกอสราง 

 
รวม 

หนวยงาน 
เจาของ 

งบประมาณ 

 
รหัสบัญชี 

1. งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

- - 645,000 - 200,000 - 210,000 1,055,000 สํานักปลัดฯ 00223 

   
    
    
    
    

รวม - - 645,000 - 200,000 - 210,000 1,055,000  
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห 

 
 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งพัฒนาศนูยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน,ชวยเหลือบรรเทาทกุขแก

ราษฎรที่ดอยโอกาส,สนับสนุนการรวมกลุมผูสูงอายุ 
2. เพ่ือการวางแผนสถิติดานสงัคมสงเคราะห,การบริหารทั่วไป สํารวจผูเดือดรอนไมมีผูดูแล 
3. เพ่ือจัดสวัสดิการทางดานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ,การสงเคราะหผูสูงอายุ,ผูพิการ,ผูปวยเอดส และ

การบริการสาธารณะ 
 
 
งานที่ทํา 
1. ดําเนินการสนับสนุนสงเสรมิการจัดตั้งพัฒนาศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน,ชมรมผูสูงอายุ,ผูพิการ

,ผูดอยโอกาสฯ 
2. จัดทําบัญชีสํารวจรายชื่อผูเดือดรอนยากจนไมมีผูดูแล ในประเภทตางๆเชน คนชรา,เด็กและเยาวชน,คน

พิการ,เยาวชนหญิงเสี่ยงตอการถูกหลอกลวง,คนไรทีพ่ึ่ง,ผูติดเชื้อ เปนตน 
3. ใหการสงเคราะหชวยเหลือเคร่ืองอุปโภค บริโภค และอ่ืนๆตามความจาํเปนแกผูประสบภัย 
4. การตั้งเบีย้ยังชีพแกผูสูงอายุ  เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เบี้ยยังชีพผูพิการ 
5. การจัดทําโครงการพัฒนาความสัมพันธในครอบครวั,การจัดกิจกรรมวันครอบครัวประจําป 
 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 1. สํานักปลัดเทศบาล   งบประมาณรวม  3,852,000  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
อําเภอแมสาย    จังหวัดเชียงราย 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 00200 
แผนงานสังคมสงเคราะห  00230 

 
งาน เงินเดือน

และ 
คาจาง
ประจํา 

คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน 
ใชสอยและ 

วัสดุ 

คา 
สาธารณูปโภ

ค 

 
เงินอุดหนุน 

 
รายจายอื่น 

คาครุภัณฑ 
ที่ดิน  และ 
สิ่งกอสราง 

 
รวม 

หนวยงาน 
เจาของ 

งบประมาณ 

 
รหัส
บัญชี 

1. งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห 

- - 430,000 - 160,000 3,262,000 - 3,852,000 สํานักปลัด ฯ 00232 

     
    
    
    

รวม - - 430,000 - 160,000 3,262,000 - 3,852,000  
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการบรหิารทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาเสนทางคมนาคมใหเหมาะสม 
3. เพ่ือใหการรักษาความสะอาดในชุมชนถูกตองตามสุขลกัษณะ 
4. เพ่ือปรับปรุงดานการสาธารณูปการแกชมุชนในเขตพืน้ที่ 
 
 
 
งานที่ทํา 
1. การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล 
2. กอสรางถนน สะพาน ดําเนินการเก่ียวกบัการไฟฟาสาธารณะ,รางระบายน้ํา 
3. การเก็บขยะมูลฝอยและกําจัดส่ิงปฏิกูล งานสวนสาธารณะ งานบําบดันํ้าเสีย 
 
 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
 1. กองชาง    งบประมาณรวม  1,854,480  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
อําเภอแมสาย    จังหวัดเชียงราย 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 00200 
แผนงานเคหะและชุมชน 00240 

งาน เงินเดือน
และ 
คาจาง
ประจํา 

คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน 
ใชสอยและ 

วัสดุ 

คา 
สาธารณูปโภ

ค 

 
เงิน

อุดหนุน 

 
รายจาย
อื่น 

คาครุภัณฑ 
ที่ดิน  และ 
สิ่งกอสราง 

 
รวม 

หนวยงาน 
เจาของ 

งบประมาณ 

 
รหัสบัญชี 

1. งานบริหารทั่วไป 768,180 193,800 565,000 - - -  97,500 1,624,480 กองชาง 00241 
   เกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
2. งานไฟฟาและถนน - - 100,000 - - - - 100,000 กองชาง 00242 
3.งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

- - 100,000 - - - - 100,000 กองชาง 00244 

4.งานบําบัดน้ําเสีย - - 30,000 - - - - 30,000 กองชาง 00245 
   
   
    

รวม 768,180 193,800 795,000 - - - 97,500 1,854,480  
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดเขาใจถึงกระบวนการตรวจสอบการทํางาน,การดําเนินกิจกรรมของประชาคม

รวมกับการบริหารงานของ เทศบาล 
2. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวมกลุมฝกอาชีพ ,การกอตั้งกองทุนหมูบานเพ่ิมความเขมแข็งใหชุมชน 
3. เพ่ือสงเสริมใหมีการจัดเวทีชาวบาน ประชาคมตําบล สนับสนุนการมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย 
 
 
 
งานที่ทํา 
1. ดําเนินการจัดฝกอบรมสัมมนาการมีสวนรวมของชุมชนกับการบริหารงานของ เทศบาล 
2. จัดฝกอบรมอาชีพเสริมรายใหกับกลุมราษฎรผูดอยโอกาส  
3. จัดตั้งกองทุนปจจัยการผลติเปนแหลงเงินใหกับกลุมเกษตรกร,กลุมอาชีพตางๆ ของชุมชน 
4. สนับสนุนกอสรางที่ประชุม,ศูนยกลางการประชุมของหมูบาน ตําบล,จัดหาวัสดุอุปกรณประจําศนูยฯ 
5. อุดหนุนกิจการการฝกอบรมลูกเสือชาวบาน  ชมรมกํานัน-ผูใหญบาน เพ่ิมความเขมแข็งใหชุมชน 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
 1. สํานักปลัดเทศบาล  งบประมาณรวม  1,556,000 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

อําเภอแมสาย    จังหวัดเชียงราย 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 00200 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 

งาน เงินเดือน
และ 
คาจาง
ประจํา 

คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน 
ใชสอยและ 

วัสดุ 

คา 
สาธารณูปโภ

ค 

 
เงิน

อุดหนุน 

 
รายจาย
อื่น 

คาครุภัณฑ 
ที่ดิน  และ 
สิ่งกอสราง 

 
รวม 

หนวยงาน 
เจาของ 

งบประมาณ 

 
รหัสบัญชี 

1. งานสงเสริมและ - - 1,270,000 - 232,000 -  54,000 1,556,000 สํานักปลัดฯ 00252 
   สนับสนุน ความ
เขมแข็งของชมุชน 

   

   
   
   

รวม - - 1,270,000 - 232,000 - 54,000 1,556,000  
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมฟนฟู อนุรักษศลิปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 
2. เพ่ือสงเสริมกิจการเก่ียวกับการศาสนา จริยธรรม และเกี่ยวกับรฐัพิธตีางๆ 
3. เพ่ือสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ ,การวางแผนสงเสริมการทองเท่ียว 
 
 
 
งานที่ทํา 
1. การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญตางๆ เชน วันเขาพรรษา  วันวิสาขบูชา 
2. การจัดกิจกรรมงานประเพณี รัฐพิธี ซ่ึงเปนวันสําคญัของทางราชการ และประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 

เชนประเพณีงานสงกรานต  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีโลชิงชา 
3. การจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาประจําตําบล จัดตั้งศนูยกีฬาตําบล,ศูนยเยาวชนเทศบาลฯ 
4. การสนับสนุนสงเสริม การอบรม เก่ียวกบัการทองเท่ียว 
 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
 1. กองการศึกษา    งบประมาณรวม  1,667,000 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
อําเภอแมสาย    จังหวัดเชียงราย 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 00200 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 

งาน เงินเดือน
และ 
คาจาง
ประจํา 

คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน 
ใชสอยและ 

วัสดุ 

คา 
สาธารณูปโภ

ค 

 
เงิน

อุดหนุน 

 
รายจาย
อื่น 

คาครุภัณฑ 
ที่ดิน  และ 
สิ่งกอสราง 

 
รวม 

หนวยงาน 
เจาของ 

งบประมาณ 

 
รหัสบัญชี 

1. งานกีฬาและ
นันทนาการ 

- - 465,000 - 220,000 - - 685,000 กองการศึกษาฯ 00262 

2. งานศาสนาวัฒนธรรม - - 350,000 - 612,000 - - 962,000 กองการศึกษาฯ 00263 
    ทองถิ่น     
3.งานวิชาการวางแผน - - 20,000 - - - - 20,000 กองการศึกษาฯ 00264 
และสงเสริมการทองเที่ยว    
    

รวม - - 835,000 - 832,000 - - 1,667,000  
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

 
รายจายตามแผนงาน 

ดานเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือยกระดับความเปนอยูและอํานวยความสะดวกในชมุชน หมูบาน ตําบล 
2. เพ่ือแกไขปญหาคมนาคมไมสะดวก และรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
1. เพ่ือสงเสริมและสนบัสนุนอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การขยายตัวทางเศรษฐกิจของแมสาย 
 
 
 
งานที่ทํา 
1. ปรับปรุงเสนทางคมนาคม (ถนน-สะพาน) เพ่ือแกไขปญหาจราจร 
2. ดําเนินการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหทั่วถึงทุกหมูบาน              
3. การสํารวจออกแบบ,ควบคมุ,การตรวจสอบกอสราง,การวางผังเมือง 
 
 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
 1. กองชาง                   งบประมาณรวม           3,063,408 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
อําเภอแมสาย    จังหวัดเชียงราย 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานเศรษฐกิจ 00300 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 
งาน เงินเดือน

และ 
คาจาง
ประจํา 

คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน 
ใชสอยและ 

วัสดุ 

คา 
สาธารณูปโภ

ค 

 
เงินอุดหนุน 

 
รายจาย
อื่น 

คาครุภัณฑ 
ที่ดิน  และ 
สิ่งกอสราง 

 
รวม 

หนวยงาน 
เจาของ 

งบประมาณ 

 
รหัสบัญชี 

1. งานกอสราง - - - - 132,408 - 2,931,000 3,063,408 กองชาง 00312 
โครงสรางพื้นฐาน    
    
    
   
    

รวม - - - - 132,408 - 2,931,000 3,063,408  
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

 
รายจายตามแผนงาน 

ดานเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 

 
 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสนับสนุนงานสงเสริมการเกษตร ปองกันการแพรระบาดของศัตรูพืช 
2. เพ่ือสนับสนุนงานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม 
3. เพ่ือสงเสริมปลูกตนไมสองขางทางและสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชเสาวนีย 
 
 
 
งานที่ทํา 
1. ดําเนินการสนับสนุนงานสงเสริมวิชาการเกษตร ปองกันการแพรระบาดศัตรูพืช,การลดใชสารเคมี 
2. ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุการเกษตรในการบํารุงดูแลรักษาตนไม ไมดอกไมประดับ ปรับปรุงสิ่งแวดลอม 
3. ดําเนินการปรับภูมิทัศนบริเวณสวนสาธารณะหนองแหวนและสองขางทางสายหลกัในเขตพื้นที ่
 
 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
 1. สํานักปลัดเทศบาล  งบประมาณรวม   352,500 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
อําเภอแมสาย    จังหวัดเชียงราย 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานเศรษฐกิจ 00300 

แผนงานการเกษตร 00320 
งาน เงินเดือน

และ 
คาจาง
ประจํา 

คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน 
ใชสอยและ 

วัสดุ 

คา 
สาธารณูปโภ

ค 

 
เงิน

อุดหนุน 

 
รายจาย
อื่น 

คาครุภัณฑ 
ที่ดิน  และ 
สิ่งกอสราง 

 
รวม 

หนวยงาน 
เจาของ 

งบประมาณ 

 
รหัสบัญชี 

1.งานสงเสริมการเกษตร - - - - 282,500 - - 282,500 สํานักปลัดฯ 00321 
2. งานอนุรักษแหลงน้ํา - - 70,000 - - - - 70,000 สํานักปลัดฯ 00322 
  และ  ปาไม    
    
   
   
   

รวม - - 70,000 - 282,500 - - 352,500  
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

 
รายจายตามแผนงาน 
ดานการดําเนินงานอ่ืน 

แผนงานงบกลาง 
 

 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการบรหิารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ เอกชนและองคกรอ่ืนใดเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
3. เพ่ือใหการบรหิารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานเปนไปดวยความเรยีบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
งานที่ทํา 
1. ตามขอผูกพันที่มีตามกฎหมาย 
2. เงินสํารองจายไวใชจายในกิจการที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา 
 
 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
 1. สํานักปลัดเทศบาล  งบประมาณ 1,619,292 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานการดําเนินงานอื่น 00400 
แผนงานงบกลาง 00410 

งาน เงินเดือน
และ 
คาจาง
ประจํา 

คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแท
น 

ใชสอยและ 
วัสดุ 

คา 
สาธารณูปโภ

ค 

 
เงินอุดหนุน 

 
รายจาย
อื่น 

คาครุภัณฑ 
ที่ดิน  และ 
สิ่งกอสราง 

 
รวม 

หนวยงาน 
เจาของ 

งบประมาณ 

 
รหัสบัญชี 

1.งานงบกลาง - - - - - - - 1,619,292 สํานักปลัดฯ 00411 
    
    
    
    
    
    

รวม - - - - - - - 1,619,292  
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รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายทัว่ไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
เทศบาลตําบลเวยีงพางคาํ 

อําเภอแมสาย         จังหวัดเชียงราย 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา 
อําเภอแมสาย  จังหวัดเชยีงราย 
รายจายจาํแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สํานักปลัดเทศบาล 

 
 

   ต้ังงบประมาณรายจายทั้งสิ้น     17,951,400 บาท  แยกเปน 
 
1. รายจายประจํา  ต้ังไวรวม       16,137,160   บาท  แยกเปน 
 1.1หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ต้ังไว      2,653,460    บาท     แยกเปน 
 1.1.1)ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ังไว  819,600 บาท 

เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนรายเดือนคาตอบแทนประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี รอง

นายกเทศมนตรี ดังนี ้
  คาตอบแทนรายเดือน  ต้ังไว 579,600 บาท 
  (1) นายกเทศมนตรี   เดือนละ 23,000 บาท 12 เดือน       เปนเงนิ   276,000  บาท 

  (2) รองนายกเทศมนตรี  เดือนละ 12,650 บาท 12 เดือน จํานวน 2 คน เปนเงนิ   303,600  บาท 
คาตอบแทนประจําตําแหนงผูบริหาร ต้ังไว  120,000  บาท 

  (1) นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท 12 เดือน  เปนเงนิ 48,000 บาท 

  (2) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาทตอคน  2 คน 12 เดือน เปนเงนิ   72,000 บาท 
  คาตอบแทนพิเศษตําแหนงผูบริหาร ต้ังไว  120,000  บาท 
  (1) นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท 12 เดือน  เปนเงนิ 48,000 บาท 

  (2) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาทตอคน 2 คน 12 เดือน เปนเงนิ   72,000 บาท 

ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป  

ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ. 2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานท่ีปฏิบัติ

ราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่  14  หนา  138 

 1.1.2)ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการ ของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ต้ัง

ไว  96,600 บาท เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ไดรับในอัตราของ

เทศบาลที่มีรายไดเกิน 10-20 ลานบาท ตามกฎหมายกาํหนด อัตราเดือนละ 8,050 บาท 12 เดือน ต้ังจายจาก

เงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป  ของ เทศบาล

ตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

แนวทางการพฒันา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานท่ีปฏิบัติราชการ สูการ

บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่  14  หนา  138 
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 1.1.3)ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทนทีป่รึกษา ของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ัง

ไว  69,000 บาท เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนรายเดือน ที่ไดรับในอัตราของเทศบาลที่มีรายไดเกิน 10-20 ลาน

บาท ตามกฎหมายกําหนด อัตราเดือนละ 5,750 บาท 12 เดือน ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหาร

ทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป  ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 

2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนวทางการพฒันา แนวทางที ่

2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที ่ 

14  หนา  138 

 1.1.4) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว     1,419,600   บาท   เพื่อจายเปนเงนิเดือนใหแก

พนักงานเทศบาล จาํนวน 12 อัตรา ทั้งนีใ้หจายตามคําส่ังการเล่ือนข้ันเงนิเดือน เล่ือนระดับของพนักงาน

เทศบาล ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป    และปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป  ของเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพฒันา

การเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนวทางการพฒันา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ 

ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่  9  หนา  137 
 

1.1.5) ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ต้ังไว         248,660   บาท เพื่อจายเปน 

(1) คาเงินประจําตําแหนง ต้ังไว 84,000 บาท เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงของนักบริหารงาน

เทศบาล และเงินประจําตําแหนงวิชาชพีเฉพาะของเจาหนาที่ระบบงานคอมพวิเตอร เดือนละ 3,500 บาทตอคน 

12 เดือน  2 ราย ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป และปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป  ของ เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ 

ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่  13  หนา  138 

 (2) เงินเพิ่มคาครองชีพชัว่คราว พนกังานเทศบาล   ต้ังไว  164,660  บาท เพื่อจายเปนเงนิเพิม่คา

ครองชีพช่ัวคราว ของพนักงานเทศบาล จาํนวน 9 อัตรา ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป  ของ เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554 

ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพฒันาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี      แนวทางการพัฒนา    แนวทางที ่2 

พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีดี่แกประชาชน ลําดับที ่ 

11  หนา  137 
1.2 หมวดคาจางชัว่คราว  ต้ังไวรวม       1,366,680   บาท   แยกเปน  

 1.2.1 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง  ต้ังไว     1,035,240     บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทน

พนักงานจางที่ปฏิบัติหนาทีใ่นสํานักปลัดเทศบาล เปนพนักงานจางตามภารกิจ จาํนวน  6 อัตรา  และพนกังาน

จางทั่วไป จํานวน 10 อัตรา  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป   และ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  ของ เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  พ.ศ. 2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการ

พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร 

วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีดี่แกประชาชน ลําดับที ่ 10  หนา  137 
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1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจาง  ต้ังไว  331,440   บาท เพื่อจายเปน

เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว ของพนักงานจาง จํานวน 16 อัตรา  ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหาร

ทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป  ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 

2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนวทางการพฒันา แนวทางที ่

2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที ่ 

11  หนา  137 
1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ต้ังไวรวม     7,029,120   บาท   แยกเปน  

 คาตอบแทน ต้ังไวรวม    2,347,000   บาท   รายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1.3.1)ประเภทคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา  ต้ังไว  1,242,000 บาท 

เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

และเลขานุการสภาเทศบาล ที่ไดรับในอัตราของเทศบาลที่มีรายไดเกนิ 10-20 ลานบาท ตามกฎหมายกําหนด ดังนี ้

  (1) ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,650 บาท 12 เดือน  เปนเงนิ  151,800   บาท 

  (2) รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 10,350 บาท 12 เดือน เปนเงนิ  124,200    บาท 

  (3) สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 8,050 บาทตอคน จาํนวน10 อัตรา12เดือนเปนเงิน 966,000 บาท 

  ต้ังจายจากเงนิรายได จํานวน 621,000 บาท และต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป จํานวน 

621,000 บาท ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป  ของ 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานท่ีปฏิบัติ

ราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่  14  หนา  138 

 1.3.2) ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ต้ัง  

50,000   บาท เพื่อจายเปนตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง      คณะกรรมการตรวจการจางงานกอสราง       

และผูควบคุมงานกอสราง ตลอดจนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน,ประเมนิผลงานตาง ๆ ฯลฯ  ต้ังจายจาก

เงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป  ของ เทศบาล

ตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

แนวทางการพฒันา แนวทางที่ 3 พัฒนาการบริหารงานการคลัง ระบบการพัสดุ และระบบการจัดเก็บรายได  ลําดับ

ที่   6 หนา  143 
 1.3.3) ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณพีิเศษ (เงิน
รางวลัประจาํป) ต้ังไว  800,000 บาท   เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น

เปนกรณีพิเศษ (เงนิรางวัลประจําปงบประมาณ 2551) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด สําหรับ

พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

และปรากฏในแผนพัฒนาสามป  ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที ่6  ดานการ

พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร 

วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีดี่แกประชาชน ลําดับที ่ 21  หนา  139 
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 1.3.4) ประเภท คาเบ้ียประชุม   ต้ังไว   40,000 บาท เพื่อจายเปนคาเบ้ียประชุมใหแกกรรมการ

ที่สภาเทศบาลแตงต้ังหรือคณะกรรมการอื่นที่ระเบียบกฎหมายกําหนดใหจายคาเบ้ียประชุมได  ต้ังจายจากเงนิ

รายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพฒันาสามป      ของ เทศบาล

ตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

แนวทางการพฒันา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานท่ีปฏิบัติราชการ สูการ

บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่  16  หนา  138 

 1.3.5)ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว   45,000 บาท  เพื่อจายเปน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนกังานเทศบาลและลูกจาง ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏ

ในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป  ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  

พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที ่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนวทางการ

พัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานท่ีปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแก

ประชาชน ลําดับที่  17  หนา  138 

 1.3.6)ประเภท คาเชาบาน  ต้ังไว 70,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล  ต้ัง

จายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป  ของ 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานท่ีปฏิบัติ

ราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่  20  หนา  139 

 1.3.7)ประเภท เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร ต้ังไว   30,000   บาท เพือ่จายเปนเงนิชวยเหลือ

การศึกษาบุตรใหแกพนกังานเทศบาล และคณะผูบริหารผูมีสิทธ ิ  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหาร

ทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป  ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 

2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนวทางการพฒันา แนวทางที ่

2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที ่ 

19  หนา  139   

 1.3.8)ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ต้ังไว   70,000  บาท  เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลือ

คารักษาพยาบาลใหแกพนกังานเทศบาล และคณะผูบริหาร ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป  ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554 

ยุทธศาสตรที ่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 

พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที ่ 

18  หนา  138 
 คาใชสอย   ต้ังไวรวม   3,498,120  บาท 
 1.3.9)ประเภท รายจายเพือ่ใหไดมาซ่ึงบริการ  ต้ังไว รวม          583,120         บาท 
  1)คาจางโฆษณาและเผยแพรขาวทางวทิยุกระจายเสียง,โทรทศัน,ประชาสมัพันธ
เคลื่อนที่,โรงมหรสพ,หรือสิ่งพิมพตางๆ ต้ังไว 150,000 บาท ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหาร
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ทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ. 2552 

- 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่

5 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารที่สําคัญแกประชาชน ลําดับที ่ 2  หนา  145 
      2) คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบยีนในราชการของเทศบาล เชน คาธรรมเนียมศาล 
คาลงทะเบียนในการสงพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูบรหิาร หรือสมาชิกเทศบาลหรือผูชวย
ปฏิบัติราชการของเทศบาลไปฝกอบรม เปนตน ต้ังไว 80,000 บาท ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงาน
บริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป    ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  

พ.ศ. 2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนวทางการ

พัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานท่ีปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแก

ประชาชน ลําดับที่  23  หนา  139 

 3) คาจางเหมาบริการ ต้ังไว 353,120 บาท เพื่อจายเปน 
 -คาเหมาแรงงานในการจดัทําของ คาจางเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะตนไม คาจาง

ทําความสะอาดอาคาร,จางดูแลรักษาอาคารสถานท่ีราชการ คาบริการกําจัดปลวกแมลง คาจางในการ
จัดเก็บขอมูลฯ คาแปลเอกสาร คาเยบ็-เขาปกหนงัสือ หรือคาบริการที่จําเปนอ่ืนๆ ต้ังไว  ต้ังไว 
170,000 บาท 
  -คาจางชวยเหลือปฏิบัติงานจําเปนเรงดวน ต้ังไว 183,120 บาท เพื่อจายเปนคาจาง

ชวยเหลือปฏิบัติงานรองรับการใหบริการประชาชนในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธตอนรับคณะศึกษาดูงาน 

และใหบริการประชาชนผูมาติดตองาน ประสานแจงขอมลูขาวสาร ประกาศเสียงตามสาย, วทิยุชมุชน และ

ชวยเหลือประสานงานของกิจการสภา ประชาคมหมูบาน ตําบล ผูนําชุมชนกับเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ใน

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตามอํานาจหนาที่ คาจางเหมาบริการในการปฏิบัติงานประจํา

ศูนยบริการรวมเทศบาลตําบลเวียงพางคํา รับคํารองเรียน รองทกุข ใหคําแนะนาํ กรอกแบบฟอรม คํารองตาง ๆ 

และชวยเหลือเจาหนาทีง่านพัสดุในการจดัทําเอกสาร การจัดซื้อจัดจาง จัดหาบุคลากรในทองถิน่ เพิ่มชองทาง

อํานวยความสะดวกที่ประชาชนจะไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน  

  สามารถถั่วจายกันไดทกุรายการ ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป แผนงาน

บริหารงานทั่วไป และแผนพฒันาสามป  ของ เทศบาลตาํบลเวยีงพางคํา  พ.ศ. 2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 6  

ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนวทางการพฒันา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุง

บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่  6,7,24  หนา  

136,140 

 1.3.10)ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรกัษาหรือซอมแซมทรัพยสนิ ต้ังไว รวม 50,000 บาท เพื่อ

จายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑหรือทรัพยสินอ่ืนๆ ที่อยูในความดูแลของ เทศบาลตําบล เพื่อให

สามารถใชงานไดตามปกติ(วงเงินไมเกิน 5,000 บาท) ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.2552-2554 

ยุทธศาสตรที ่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 



 46
พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่  

24  หนา  140 
 1.3.11)ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรบัรองและพธิกีาร  ต้ังไว รวม 2,635,000 บาท 
  1)คารับรองในการตอนรบับุคคล หรอืคณะบุคคล ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปน

คาอาหาร คาเคร่ืองด่ืม คาของขวัญ คาพมิพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการ 

คาใชจายอ่ืนทีจ่ําเปนตองจายที่เกีย่วกับการรับรองในการตอนรับบุคคล ที่ไปนเิทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม 

หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ต้ังจายจากเงินรายได 

ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตาํบลเวียง

พางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพฒันาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนว

ทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานท่ีปฏิบัติราชการ สูการ

บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่  25  หนา  140 

 2) คาเลี้ยงรบัรอง ต้ังไว 40,000 บาท เพื่อจายเปนคาเล้ียงรับรองในการประชมุสภาทองถิ่น 

หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือส่ังการของ

กระทรวงมหาดไทย หรือของ เทศบาลตําบลในโอกาสตางๆ การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกบั

องคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ฯลฯ ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554 

ยุทธศาสตรที ่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 

พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที ่ 

25  หนา  140 

  3) คาใชจายโครงการจัดงานวันเทศบาล ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

จัดกิจกรรมวนัเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เชน คาจัดเล้ียงพระ  คาจัดกิจกรรมแขงขันกฬีา การ

จัดนิทรรศการ คาอาหารและเคร่ืองด่ืม คาเชาเคร่ืองเสียง คาตอบแทนกิจกรรมการแสดง และคาใชจายที่

เกี่ยวของ ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา

สามป ของ เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพัฒนาการเมอืงการบริหาร

กิจการบานเมอืงที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่

ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที ่ 25  หนา  140 

  4)คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา และทัศนศกึษาดูงาน ต้ังไวรวม 580,000 บาท 

เพื่อจายเปน 
 -คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฝกอบรมสัมมนาสรางความเขมแขง็ปรับ

วิสัยทัศน การจัดทําแผนพัฒนา แผนชุมชนประจําป 2552 ต้ังไว 400,000 บาท เพื่อจัดกจิกรรมบูรณาการ

จัดทําแผนพฒันาและการมีสวนรวมพฒันาทองถิ่น ของกลุมแกนนําหมูบาน กลุมองคกรอาชีพ,ประชาคม

ตําบล-หมูบาน กาํนัน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ประจําป 2552 

ตลอดจนฝกอบรมทบทวนกลุมพลงัมวลชน ลกูเสือชาวบานฯ  ต้ังจายจากเงนิอุดหนนุทัว่ไป ปรากฏในงาน
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บริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  

พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที ่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนวทางการ

พัฒนา แนวทางที ่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในรูปประชาคมเทศบาลในการบริหาร

จัดการกิจการทองถิน่ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได  ลําดับที่ 3 หนา  133 
  - คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรและองคกร  5 ส 
เพื่อพัฒนาวสิัยทศัน แนวความคิด และแนวทางปฎบัิติงานของบุคลากร พัฒนาสถานที่ทาํงานเพื่อการ
กาวสูงานคุณภาพในการบริการประชาชน  ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อดําเนินการในการพฒันาฝกอบรม

บุคลากร พฒันาหลัก 5 ส หนวยบริการชุมชน และจัดสถานที่ปฏิบัติราชการมุงใหบริการที่ดีแกประชาชน ฯลฯ 

ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป และปรากฏในแผนพัฒนา

สามป ของ เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพัฒนาการเมอืงการบริหาร

กิจการบานเมอืงที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่1 สงเสริมและสนบัสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในรูป

ประชาคมเทศบาลในการบริหารจัดการกิจการทองถิน่ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได  ลําดับที ่6 หนา  134  

แนวทางที ่2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีดี่แก

ประชาชน ลําดับที่  1  หนา  135 
  -คาใชจายในการสัมมนาเพิ่มประสิทธภิาพการบรหิารจัดการองคกรรวมกันระหวาง 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนกังานจาง  และอบรมคุณธรรม
จริยธรรมพนกังาน ปองกนัแกไขปญหาทุจริตคอรัปชั่น  เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค   และการแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงานรวมกันของฝายบริหาร ฝายสภา ฝายพนักงานเจาหนาทีใ่นเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา และสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน ใหเกดิเปนองคกรแหงการเรียนรูแบบพลวตัร  
ต้ังไว 40,000 บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป    และ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554  ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการ

พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่ 2 พฒันาและปรับปรุงบุคลากร 

วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีดี่แกประชาชน ลําดับที ่ 2,3  หนา  135 
   -คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนาเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  การอบรม
เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกต้ัง กฎหมายการเมืองการปกครองทองถ่ิน การสงเสริมการมสีวนรวมใน
ระบอบประชาธิปไตยแกประชาชน  อบรมคณะกรรมการประชาคมหมูบาน คณะกรรมการหมูบานให
เขาใจถึงบทบาทหนาที่รวมพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง และฝกอบรมสัมมนาการเก็บขอมูลการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน ตําบล ฯลฯ ต้ังไว 40,000 บาท เพื่อดําเนินการสงเสริมการมสีวนรวมในระบอบ

ประชาธิปไตยแกประชาชน อบรมคณะกรรมการประชาคมหมูบาน คณะกรรมการหมูบานใหเขาใจถึงบทบาท

หนาที่รวมพฒันาทองถิ่นใหเขมแข็ง อบรม ทบทวนบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังตาม

คําส่ังเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และตามระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล และฝกอบรม

สัมมนาการเกบ็ขอมูลการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน ตําบล ฯลฯ ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงาน

บริหารทัว่ไป แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  

พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนวทางการ
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พัฒนา แนวทางที่ 1 สงเสริมและสนับสนนุการมีสวนรวมของประชาชนในรูปประชาคมเทศบาลในการบริหาร

จัดการกิจการทองถิน่ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได  ลําดับที่ 2,4 หนา  133 แนวทางที ่2 พฒันาและ

ปรับปรุงบุคลากร วสัดุ ครุภัณฑ และสถานท่ีปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่  4,5  หนา  

136 
  -คาใชจายการจัดทําโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ การประชุมประชาคมหมูบาน ตําบล
สญัจร ต้ังไว 30,000 บาท เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมพัฒนาทองถิน่ของประชาชนและสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6 สงเสริมและสนับสนนุ

ความเขมแข็งของชุมชน  ลําดับที่  11 หนา  92 
  -คาใชจายในการจัดเก็บขอมูล จปฐ.ป 2552 สําหรับคาจางผูจดัเก็บ ,คาจางผูบันทึก
ขอมูล และคาจัดจางประกอบอาหารผูเขารวมประชุมชี้แจงการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ต้ังไว 20,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจางผูจัดเก็บ ,คาจางผูบันทกึขอมูล และคาจัดจางประกอบอาหารผูเขารวมประชุมชี้แจงการ

จัดเก็บขอมูล จปฐ. ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป   แผนงานบริหารงานทัว่ไป     

และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการ

พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร 

วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีดี่แกประชาชน ลําดับที ่ 29  หนา  141 

  5)คาใชจายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรกัษาความปลอดภัยในชวีิต

และทรัพยสนิของประชาชน ต้ังไว 400,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมฝกอบรม ฝก

ทบทวนใหความรูแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  สนับสนนุภารกิจศูนย อปพร.ทต.เวยีงพางคํา /การ

จัดต้ังอาสาสมัครเตือนภัย การจัดเวรยามเฝาระวงัเหตุรายฯ จุดอํานวยความสะดวกรวมกองกําลังประชาชน อป

พร.ตํารวจชุมชน ทหาร กาํนัน-ผูใหญบาน คาใชจายในการดําเนนิงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ทุกประเภท อาทิการปองกันและแกไขไฟปา  และภัยพิบัติตางๆ   จัดหาวัสดุอุปกรณดับไฟปา การจัดทัศนศึกษา

ดูงานที่เกี่ยวกบัการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แกคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนกังานจาง กลุม

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนของเทศบาล และประชาชนโดยทั่วไป ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป 

ปรากฏในงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน  และปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ. 2552 -–2554 ยุทธศาสตรที่ 2  ดานการพัฒนาการจัด

ระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความม่ันคงเขตเมืองชายแดน  แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ 1 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน องคกร ชุมชน และวสัดุอุปกรณใหมคีวามเขมแข็งในการสราง

เครือขายและดําเนนิงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบเรียบรอยภายใน ลําดับที่  1,2,3,4  

หนา  93 
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  6) คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงานดานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม ต้ังไวรวม        
300,000   บาท  
  -คาใชจายการปองกันและระงับโรคติดตอตาง ๆ เงนิสนับสนุนการจัดหนวยบริการสุขภาพ ,
สนับสนนุยาสามัญประจําบาน,แกไขปญหาเด็กน้ําหนักตํ่ากวาเกณฑ,ฝกอบรมใหความรูประชาชนดานสุขภาพ
อนามัยและการปองกนัโรค,ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานสาธารณสุขและเทศบัญญัติทองถิน่ตาม พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 การรณรงคในการกาํจัดแหลงเพาะพันธุยงุลาย การปองกนัโรคพิษสุนัขบา การติดตาม
งานกองทนุวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  ในแตละหมูบาน   ต้ังไว 50,000 บาท 
  -คาใชจายการอบรมดานโภชนาการและตลาดสดนาซ้ือ สนับสนนุการสงเสริมสุขภาพอนามัย 
ส่ิงแวดลอม ดานโภชนาการ อบรมความรูดานโภชนาการ อบรมความรูดานสุขาภิบาลอาหาร สนับสนุน
โครงการคนไทยไรพุง สนบัสนุนโครงการตลาดสดนาซื้อ การบริหารจัดการขยะ กิจกรรมการรณรงคลางตลาด
สด เพื่อสงเสริมใหประชาชนในตําบลเวยีงพางคํามีสุขภาพอนามัยทีดี่ตามนโยบายเมืองไทยแข็งแรง ต้ังไว 
100,000 บาท 

-คาใชจายในการดําเนินงานศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และ สนับสนนุวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนใชงานประจําศูนยฯ เชน เคร่ืองวดัความดัน,ทีว่ดัสวนสูง,ที่ชั่งน้ําหนกั,แถบตรวจเบาหวาน 
ไขมันในเสนเลือด,วัสดุยา และอ่ืน ๆ ที่จาํเปน ฯลฯ ตลอดจนจัดฝกอบรมใหความรู อสม. 10 หมูบาน ตลอดจน
เตรียมความพรอมเขารวมจัดต้ังระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ป 2552 (กองทนุ สปสช.) ต้ังไว 
100,000 บาท 
  -คาใชจายการอบรมและสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน กิจกรรมการสรางความผาสุกแก
ครอบครัว ชุมชน เพื่อสงเสริมใหประชาชนในตําบลเวียงพางคํามีสุขภาพจิตทีดี่ตอการดํารงชีวิตประจําวัน 
สงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดี ต้ังไว 50,000 บาท 
  สามารถถั่วจายกันไดทกุรายการ ต้ังจายจากเงนิอุดหนนุทัว่ไป ปรากฏในงานบริการ

สาธารณสุข และงานสาธารณสุขอ่ืน  แผนงานสาธารณสุข   และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาล

ตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความ

เขมแข็งของชุมชน  แนวทางที ่1 สงเสริมและสนับสนนุการปองกนั รักษา ฟนฟูสุขภาพ ยกระดับสุขภาพอนามยั

ที่ดีของประชาชน ลําดับที ่1,3,4,5,8,9,10,11,12,22,25,26  หนา 63,64,65,67,68 

   7) คาใชจายในการดําเนนิการตามโครงการปองกนัและควบคุมโรคไขเลือดออกเชิงรุก  

ต้ังไว 100,000.-บาท เพื่อจดัอบรมใหความรูเจาหนาที่ดานสาธารณสุข อสม. การจดักิจกรรมการรณรงค การ

พนหมอกควัน การจัดซื้อน้าํยาพนหมอกควัน ทรายอะเบท น้ํามนัเบนซิล น้ํามนัดีเซล  การสํารวจแหลง

เพาะพนัธุลูกน้ํายงุลาย การควบคุมพื้นทีเ่ส่ียงตอการระบาดของโรค และบํารุงรักษาเคร่ืองพนหมอกควัน  ต้ัง

จายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป ปรากฏในงานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอ่ืน แผนงานสาธารณสุข   และ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที ่ 1 การพัฒนา

คุณภาพชีวิตชมุชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน  แนวทางที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกนั 

รักษา ฟนฟูสุขภาพ ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ลําดับที่ 1 หนา 63 
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 8)คาใชจายโครงการพัฒนาศกัยภาพดานสาธารณสขุ สนบัสนุนกองทุน สปสช. ต้ัง

ไว 195,000 บาท 
 -เปนคาตอบแทน คาจางพิเศษ คาลวงเวลาสําหรบัแพทย พยาบาลและเจาหนาที่อ่ืน ๆ 

ที่เกี่ยวของ สาํหรับเทศบาลขนาดเล็ก แหงละ 60,000 บาท ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป(กาํหนด

วัตถุประสงคเดิม)   
 -เปนคาใชจายอบรมดานสาธารณสขุในกลุมตาง ๆ ไดแก กลุมผูประกอบการในงาน

สุขาภิบาลอาหาร กลุมเสีย่ง และดานการสงเสริมสุขภาพฯ เทศบาลขนาดเล็ก แหงละ 135,000 บาท 
ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป(กําหนดวัตถุประสงคเดิม)  ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานงานบริการ

สาธารณสุข และงานสาธารณสุขอ่ืน   แผนงานสาธารณสุข   และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาล

ตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความ

เขมแข็งของชุมชน  แนวทางที ่1 สงเสริมและสนับสนนุการปองกนั รักษา ฟนฟูสุขภาพ ยกระดับสุขภาพอนามยั

ที่ดีของประชาชน ลําดับที ่1,3,4,5,8,9,10,11,12,22,25,26  หนา 63,64,65,67,68 

  9)คาใชจายเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อาชญากรรม ต้ังไว 

300,000 บาท เพื่อจายเปนคาบริหารจัดการการดําเนนิงานของ ศูนยปฏิบัติการตอสูยาเสพติดเทศบาล,การจดั

กิจกรรมเกี่ยวกับการปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด,ผูประสานพลังแผนดิน,การจัดต้ังฟนฟูกลุมพลังมวลชน 

ลูกเสือชาวบาน ชวยเหลืองานทองถิน่ การปองกนัปญหาอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน ฯและคาใชจายในการบาํบัดรักษาผูติดยาเสพติด ตลอดจนจัดอบรมกลุมนักเรียน ศูนยเยาวชน 

เทศบาลตําบล ตามโครงการศูนยเยาวชนปลอดยาเสพติด  การอบรมจริยธรรมคุณธรรมวัยรุน เยาวชน การ

สนับสนนุภารกิจดานการปราบปราม การปองกันบําบัดรักษา และฟนฟูสภาพจิตใจแกผูติดยาเสพติด การ

สนับสนนุจัดหาเคร่ืองมือในการตรวจสารเสพติด และการจัดกิจกรรมโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด ฯลฯ ต้ัง

จายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป ปรากฏในงานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็งของชุมชน  แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554 

ยุทธศาสตรที ่ 2  ดานการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความม่ันคงเขต

เมืองชายแดน  แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

และอาชญากรรม ลําดับที ่ 1,2,3,8  หนา  96,97 

  10)คาใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพราษฎร และสนับสนุนสงเสริมการเกษตร  การ

แกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ต้ังไวรวม     250,000  บาท   เพื่อจายเปน 

  -คาใชจายในการแกไขปญหาความยากจน ต้ังไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย

ฝกอบรมอาชีพใหแกราษฎรผูดอยโอกาส,ฝกอบรมฟนฟกูลุมอาชีพในตําบล,ฝกอบรมพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน,

ฝกอบรมเพื่อสรางอาชีพเสริมสรางรายไดแกกลุมแมบาน พอบาน อสม.ผูสูงอายุ ผูพกิาร เยาวชนและคน

วางงานในตําบล,ฝกอบรมและพัฒนาผลติภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐาน มอก. ,ฝกอบรมชุมชนจัดทําบัญชีรายรับ

รายจายครัวเรือน,ฝกอบรมพฒันาศักยภาพการบริหารจัดการแหลงทองเทีย่วเชงิอนรัุกษ มคัคุเทศมชุมชน 

คณะกรรมการทองเที่ยวชุมชน และฝกอบรมและสงเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแกผูตกเกณฑ จปฐ. 

การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด ประชาสัมพนัธการทองเที่ยว สินคาผลิตภัณฑชุมชน ฯลฯ ต้ังจายจากเงิน
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อุดหนนุทัว่ไป ปรากฏในงานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็งของชุมชน  แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 3 การ

พัฒนาเศรษฐกิจพืน้ฐานครัวเรือนและชุมชน  การลงทนุ  การพาณิชยกรรม  และการทองเทีย่ว   แนวทางที ่ 1  

สงเสริมและสนับสนนุการพฒันาฝมือแรงงาน และยกระดับรายไดกลุมองคกรอาชพี ผูวางงาน และผูดอยโอกาส

ทางสังคม ลําดับที่ 1,2  หนา  99  แนวทางที ่2 สงเสริมและสนับสนนุการสรางมูลคาเพิ่มของสินคา บริการ และ

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชมุชน  ลําดับที่ 1  หนา  100 แนวทางที่ 4 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเมือง

ชายแดนและการบริหารจัดการทองเทีย่ว สรางรายไดแกประชาชนและชุมชน ลําดับที่ 2,3  หนา 104   
  -คาใชจายในการสนับสนนุการแกไขปญหาสงัคมและความยากจนเชิงบูรณาการ และ
สงเสริมการดําเนินชวีิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เชน จัดต้ังกองทุนปุย,ยาฆาแมลง,การ
สงเสริมอาชีพทางการเกษตร  การอบรมทําปุยหมักปุยชีวภาพ การจัดต้ังและพัฒนาศูนยการเรยีนรู
เศรษฐกิจพอเพียง และการสนบัสนนุโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ และอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของฯลฯ 
ต้ังไว 100,000 บาท ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน    และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.

2552-2554 ยุทธศาสตรที ่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน  การลงทุน  การพาณิชยกรรม  

และการทองเที่ยว   แนวทางที ่ 3  สงเสริมและสนับสนุนการพฒันาการผลิตภาคเกษตร สอดคลองตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ลําดับที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,10  หนา  101,102 

  11)คาใชจายในการดําเนนิการตามโครงการสัมมนา อภิปรายการมีสวนรวมพัฒนา
ทองถ่ิน การเสริมสรางการบริหารจดัการที่ดีของเทศบาลขยายผลสูหมูบาน การติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลเวยีงพางคําและหมูบาน และกิจกรรมเสรมิสรางธรรมาภิ
บาลสูภาคประชาชน  ต้ังไว 250,000 บาท    เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกจิกรรมสัมมนา อภิปราย  การ

ประกวดหมูบานดีเดนตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งผานเกณฑการประเมิน ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลตําบลเวียงพางคํากําหนด ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป ปรากฏในงานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียง

พางคํา  พ.ศ. 2552 –2554 ยุทธศาสตรที ่ 6  ดานการพัฒนาการเมอืงการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  แนว

ทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในรูปประชาคมเทศบาลในการ

บริหารจัดการกิจการทองถิน่ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได  ลําดับที่ 5 หนา  134 

  12)คาใชจายการดําเนินการตามโครงการกองทุนสวัสดิการสังคม แบงปนน้าํใจให

ผูสูงอายุ และผูยากไร ต้ังไว 100,000 บาท สําหรับกจิกรรมออกใหบริการเทศบาลเคล่ือนที ่วนัแบงปนน้ําใจ 

ตรวจสุขภาพผูสูงอาย ุผูยากไร การบริการชําระภาษี การบริจาค เยีย่มบาน รับเร่ืองราวรองเรียนรองทุกข และ

กิจกรรมผูสูงอายุสัมพันธ ตลอดจนการจัดกิจกรรมรณรงคปองกนัละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การขยายตัวธุรกิจ

ทางเพศฯ ต้ังจายจากเงนิอุดหนนุทัว่ไป  ปรากฏในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห แผนงานสังคม

สงเคราะห และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1  

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน  แนวทางการพฒันา แนวทางที่ 
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5 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนการสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาสางสังคม ลําดับที่ 3,5 

หนา 87 
   1.3.12) ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ต้ังไว 
รวม    230,000  บาท แยกเปน   
  1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปน คาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก
และคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ  หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหารและสมาชิกสภา  ต้ังไว 160,000 บาท สําหรับเปน คาเบ้ีย

เล้ียง คาพาหนะ คาเชาที่พกัและคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน

เทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหารและสมาชิกสภา  ต้ังจายจากเงนิอุดหนนุทัว่ไป ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.2552-2554 

ยุทธศาสตรที ่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 

พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที ่ 

22  หนา  139 
  2)คาใชจายในการเลือกต้ัง สําหรับจายเปนคาใชจายในการเลือกต้ังทัว่ไป หรือ
เลือกต้ังซอมสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ต้ังไว 20,000 บาท สําหรับจายเปนคาใชจายในการเลือกต้ังทัว่ไป 

หรือเลือกต้ังซอมสมาชิกสภาเทศบาล ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป แผนงาน

บริหารงานทั่วไป  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.2552-2554 

ยุทธศาสตรที ่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 

พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที ่ 7  

หนา  136 
  3) คาของขวญั รางวลั หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมตางๆ ที่มีความจําเปน
และความเหมาะสม คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา สําหรบัพธิีการในวันสาํคัญ
ตางๆ ตามวาระและโอกาสท่ีจาํเปนและมีความสาํคัญ ต้ังไว 20,000 บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป 

ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนพฒันาสามป  ของ เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  

พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนวทางการ

พัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแก

ประชาชน ลําดับที่  7 หนา  136 

 4)คาใชจายประเภทสงเคราะหชวยเหลอืประชาชน ต้ังไว 30,000 บาท เพื่อจายเปน

คาใชจายประเภทสงเคราะหชวยเหลือประชาชน สนองนโยบายของรัฐบาลใหเด็กเขามามีสวนรวมในชุมชน มี

ทุนสํารองในการดําเนนิชีวิต เพื่อเขารับการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน  และสงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

โดยการจางเด็กนักเรียนทํางานในชวงวนัหยุดเสาร-อาทติย นอกเวลาราชการ เปนตน สรางรายได ลดรายจาย

ผูปกครอง ต้ังจายจากเงนิอุดหนนุทัว่ไป ปรากฏในงานสวัสดิการสงัคมและสังคมสงเคราะห แผนงานสังคม

สงเคราะห และแผนพัฒนาสามป  ของ เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 1  ดาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 5 
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พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนนุการสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาสางสังคม ลําดับที ่ 3,5 

หนา 87 

 คาวัสดุ  ต้ังไว รวม  1,184,000 บาท   รายละเอียดดังตอไปนี ้

 1.3.13)ประเภท คาวัสดุสาํนักงาน  ต้ังไว   120,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ส่ิงของตางๆที่ใช

ในสํานักงานของสํานักปลัดเทศบาลและกจิการสภาเทศบาล  เชน กระดาษ ปากกา กระดาษไข กระดาษ

คารบอน กระดาษถายเอกสาร ผงหมึกถายเอกสาร แผนปายจราจร และวัสดุอ่ืนๆ ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏ

ในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  

พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพัฒนาการเมอืงการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที ่2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีดี่แก

ประชาชน ลําดับที่  7  หนา  136  

 1.3.14)ประเภท คาวสัดุงานทะเบียนราษฎร ต้ังไว 18,500 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุของงาน

ทะเบียนราษฎร เชน คาสมุดทะเบียนบาน คาแบบพิมพทะเบียนราษฎร และวัสดุอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของ ต้ังจายจากเงนิ

รายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาล

ตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

แนวทางการพฒันา แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร ลําดับที่  1  หนา  144 

 1.3.15) ประเภท คาวัสดุงานบานงานครัว  ต้ังไว     30,000  บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุหรือ

จางทําส่ิงของที่มีสภาพส้ินเปลืองโดยสภาพ เชน ถวย ชาม แกวน้าํ ชอน สอม ถวยกาแฟ หมอ กระดาษชาํระ 

ตะกรา ถุงพลาสติก ชั้นวางของ ที่นอน หมอน มุง คาจัดซื้อน้าํสะอาด ชา-กาแฟสําหรับบริการประชาชนผูมา

ชําระภาษี วัสดุอ่ืนๆ ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป  และปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพฒันาการเมือง

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พฒันาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ 

และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีดี่แกประชาชน ลําดับที ่ 8  หนา  136 
 1.3.16) ประเภท วสัดุกอสราง ซอมแซมกอสรางโครงการบานทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชันย 
ต้ังไว 300,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุส่ิงกอสราง ในการปรับปรุงซอมแซมบานพักอาศัยของ

ผูดอยโอกาส ตามโครงการบานทองถิน่ไทย เทิดไทองคราชันย ต้ังจายจากเงนิอุดหนนุทัว่ไป  ปรากฏในงาน

สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห แผนงานสังคมสงเคราะห และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาล

ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสราง

ความเขมแข็งของชุมชน  แนวทางการพฒันา แนวทางที่ 5 พฒันาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนนุ

การสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาสางสังคม ลําดับที ่2 หนา 87 

 1.3.17)ประเภท คาวสัดุยานพาหนะและขนสง ต้ังไว     30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุ

ยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถจักรยานยนต ยางรถยนต หัวเทยีน น้ํากล่ัน แบตเตอร่ี น้ํามันเบรค กระจกมอง

ขางกระจกไฟรถยนต หมอน้ํา แมแรง  ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป  และปรากฏในแผนพฒันาสามป ของ เทศบาลตาํบลเวยีงพางคํา  พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดาน
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การพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนวทางการพฒันา แนวทางที ่ 2 พฒันาและปรับปรุง

บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่  7  หนา  136 

 1.3.18)ประเภท คาวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ต้ังไว     220,000 บาท    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน เชน น้ํามนัดีเซล น้ํามนัเบนซิน น้ํามนัจารบี น้ํามนัเคร่ืองสําหรับรถยนต น้ํามนัเคร่ือง

สําหรับรถจักรยานยนต รวมถึงเคร่ืองมืออ่ืน ที่ใชในการปฏิบัติงานของ เทศบาลตําบล ต้ังจายจากเงนิรายได 

ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียง

พางคํา  พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที ่ 6  ดานการพัฒนาการเมอืงการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  แนว

ทางการพัฒนา แนวทางที ่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานท่ีปฏิบัติราชการ สูการ

บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่  7  หนา  136 

1.3.19)ประเภท คาวสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ

อุปกรณเวชภัณฑดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมฯคาจัดซื้อเวชภัณฑ น้ํายาเคมทีีใ่ชในการพนหมอกควัน

,ทรายอะเบท กําจัดยงุปองกนัไขเลือดออก และคาน้าํมนัเชื้อเพลิงใชผสมการพนหมอกควัน ต้ังจายจากเงิน

รายไดปรากฏในงานโรงพยาบาล แผนงานสาธารณสุข และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบล

เวียงพางคํา  พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวติชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน  แนวทางที ่1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน รักษา ฟนฟูสุขภาพ ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ

ประชาชน ลําดับที่ 1,3,5  หนา 63,64 

1.3.20) ประเภท คาวัสดุการเกษตร ต้ังไว 70,000 บาท  เพือ่จายเปนคาจัดซื้อวัสดุหรือจัดทํา

ส่ิงของทีเ่ปนวสัดุโดยสภาพ เชน ยากําจัดศัตรูพืชและสัตว,พันธพุืช,ปุย,กระถาง,ตนไม,สปริงเกอร พันธุสัตวปก

และสัตวน้ํา เคร่ืองตัดหญา และวัสดุอ่ืนๆที่เกี่ยวของ  การสนับสนุนจัดงานวนัส่ิงแวดลอมโลก การปรับภูมิทัศน

ส่ิงแวดลอม ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานอนุรักษแหลงน้าํและปาไม แผนงานการเกษตร และ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที ่ 3 การพัฒนา

เศรษฐกิจพืน้ฐานครัวเรือนและชุมชน  การลงทุน  การพาณิชยกรรม  และการทองเที่ยว   แนวทางที ่3  สงเสริม

และสนับสนนุการพัฒนาการผลิตภาคเกษตร สอดคลองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  ลําดับที ่ 

3,4,5,6,7,8 หนา  101,102  ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการส่ิงแวดลอมเมืองนาอยู

อยางยั่งยืน  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที ่ 1  สงเสริมและสนับสนุนการปองกนั ฟนฟ ู อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ลําดับที่ 1,3,4  หนา 125 

 1.3.21)ประเภท คาวสัดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ใชใน

การโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ เชน พูกนัและสี,ฟลม,ฟลมสไลด,แถบบันทกึเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,

วิดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลางอัด ขยาย ,ภาพถายดาวเทียม ,กระดาษสําหรับพิมพภาพ

คอมพิวเตอร ฯลฯ ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  และปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพฒันาการเมือง

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่5 พฒันาระบบการประชาสัมพนัธขอมูลขาวสาร

ที่สําคัญแกประชาชน ลําดับที่  2,3,5,6  หนา  145,146 
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 1.3.22)ประเภท คาวัสดุเครื่องแตงกาย  ต้ังไว 50,000 บาท เพือ่จายเปนคาจัดซื้อชุดเคร่ืองแบบ 

เคร่ืองแตงกายสําหรับ สมาชิก อปพร.และอาสาดับเพลิง มิสเตอรเตือนภัยฯ สังกัด ศูนย อปพร.เทศบาลตําบล

เวียงพางคํา ตลอดจนวัสดุเคร่ืองแตงกายคนงานทั่วไป ในงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมฯ ต้ังจายจากเงนิ

รายไดปรากฏในงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตาํบลเวียง

พางคํา  พ.ศ. 2552 –2554 ยุทธศาสตรที่ 2  ดานการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบ

เรียบรอย และความม่ันคงเขตเมืองชายแดน  แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่ 1 พฒันาและเสริมสรางศักยภาพ

คน องคกร ชมุชน และวัสดุอุปกรณใหมีความเขมแข็งในการสรางเครือขายและดําเนินงานรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบเรียบรอยภายใน ลําดับที ่ 3 หนา  93 

 1.3.23)ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว 175,500 บาท เพื่อจายเปนคาอุปกรณเคร่ือง

คอมพิวเตอรเพิ่มเติม เชน เมาส ,เมมโมรี่ชิป,ตลับผงหมึก,โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ที่จาํเปนสําหรับการใช

งานของสํานักปลัดเทศบาล รวมทัง้สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ฯลฯ ต้ังจายจากเงนิรายได 

ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียง

พางคํา  พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที ่ 6  ดานการพัฒนาการเมอืงการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  แนว

ทางการพัฒนา แนวทางที ่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานท่ีปฏิบัติราชการ สูการ

บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่  7  หนา  136  และปรากฏในงานบริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป  และ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพฒันา

การเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่ 4 พฒันาระบบงานทะเบียนราษฎร 

ลําดับที่  1  หนา  144 

 1.3.24) ประเภท คาวสัดุดับเพลิง  ต้ังไว  100,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดหาวสัดุอุปกรณเกี่ยวกับ

การดับเพลิง การปองกนัไฟปา เคร่ืองดับเพลิงเคม ี ตลอดจนการตรวจเช็ค เติมน้ํายาเคมีสําหรับเคร่ืองดับเพลิง 

และอ่ืนๆ ที่เกีย่วของ ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ. 2552 –2554 ยุทธศาสตรที่ 2  ดานการพัฒนาการจัด

ระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความม่ันคงเขตเมืองชายแดน  แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ 1 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน องคกร ชุมชน และวสัดุอุปกรณใหมีความเขมแข็งในการสราง

เครือขายและดําเนนิงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบเรียบรอยภายใน ลําดับที่  1 หนา  

93 
 

           1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ต้ังไว  453,400  บาท รายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1.4.1 ประเภท คาไฟฟา ต้ังไว 130,000 บาท  เพื่อจายเปนคาไฟฟาที่ใชประจําอาคารทีท่ําการ หรือ

อาคาร สถานที ่ที่อยูในความดูแลของ เทศบาลตําบลต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป แผนงาน

บริหารงานทั่วไป  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.2552-2554 

ยุทธศาสตรที ่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 

พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที ่ 

26  หนา  140 
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 1.4.2 ประเภท คาน้ําประปา  ต้ังไว 20,000 บาท เพือ่จายเปนคาน้าํประปาที่ใชประจําอาคารที่

ทําการ และอาคารสินคาพืน้เมือง ที่อยูในความดูแลของ เทศบาลตําบลต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงาน

บริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  พ.ศ.

2552-2554 ยุทธศาสตรที ่6  ดานการพฒันาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองทีดี่  แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที ่2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีดี่แก

ประชาชน ลําดับที่  26  หนา  140 

 1.4.3 ประเภท คาโทรศพัทสํานกังาน ต้ังไว  45,000 บาท   เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในราชการ

ของ เทศบาลตําบล ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป  และปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพฒันาการเมือง

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พฒันาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ 

และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีดี่แกประชาชน ลําดับที ่ 26  หนา  140 
 1.4.4 ประเภท คาไปรษณยี โทรเลข คาธนาณัติ คาซ้ือดวงตราไปรษณยีากร คาเชาตูไปรษณีย 
ต้ังไว 40,000 บาท เพื่อจายเปน คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซ้ือดวงตราไปรษณียากร และอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวของ ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป  และปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพฒันาการเมือง

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พฒันาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ 

และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีดี่แกประชาชน ลําดับที ่ 26  หนา  140 
 1.4.5 ประเภท คาบริการทางดานโทรคมนาคม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต
ความเรว็สงู คาเชาพืน้ทีเ่ว็บไซดฯ ต้ังไว 98,400 บาท เพื่อจายเปนคาเชาใชคูสายโทรศัพทอินเตอรเน็ต

ตําบล ในระบบความเร็วสูง (ADSL) ใชประจําสํานักงาน เทศบาลตําบลและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 

2 เลขหมาย ตลอดจนคาใชจายบริการอินเตอรเน็ตที่รองรับระบบการประชุมทางไกลที่กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิน่ แนะนํา ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  และปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพฒันาการเมือง

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พฒันาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ 

และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีดี่แกประชาชน ลําดับที ่ 26  หนา  140 
1.4.6 ประเภท คาเชาวงจรสื่อสารขอมูล ระบบคอมพิวเตอรงานทะเบียนราษฎร ต้ังไว 

120,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาวงจรสื่อสารขอมูล ระบบคอมพิวเตอรงานทะเบียนราษฎร ตลอด

ปงบประมาณ 2552 ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป  และปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ. 2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพฒันา

การเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่ 4 พฒันาระบบงานทะเบียนราษฎร 

ลําดับที่  1  หนา  144 
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         1.5 หมวดเงินอุดหนุน ต้ังไว  1,272,500 บาท  รายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1.5.1    ประเภทอุดหนนุองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน  ต้ังไว    360,000.-บาท   
 (1) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลแมสายสนับสนุนศูนยขอมูลขาวสาร  ต้ังไว 40,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนยรวมขอมูลขาวสารการจดัซื้อจัดจางขององคกร

ปกครองสวนทองถิน่ระดับอําเภอ  อําเภอแมสาย  จงัหวัดเชยีงราย  และจัดสรางศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อ

จัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ  อําเภอแมสาย  ตามหนงัสือที ่ชร 80101/ว. 523 ลงวันที ่4 

มิถุนายน 2551 ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทัว่ไป  และปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพฒันาการเมือง

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 พัฒนาการบริหารงานคลงั ระบบการพัสดุ 

และระบบการจัดเก็บรายได ลําดับที่  7  หนา  143 

 (2) อุดหนุนเทศบาลตําบลแมสาย กอสรางอาคารศูนยขอมูลขาวสารจัดซ้ือจัดจางฯ ต้ังไว 

300,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  และจัดสรางศูนยขอมูลขาวสาร

การจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิน่ระดับอําเภอ  อําเภอแมสาย  ตามหนงัสือที่ ชร 80101/ว. 656 

ลงวนัที ่7 กรกฏาคม 2551 ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทัว่ไป  และ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนวทางการพฒันา แนวทางที่ 3 พัฒนาการบริหารงานคลัง ระบบการ

พัสดุ และระบบการจัดเก็บรายได ลําดับที่  7  หนา  143 
 (3) อุดหนุนเทศบาลตําบลแมสาย ตามโครงการบูรณาการใชเครื่องจักรกลยานพาหนะและ
เครื่องมืออุปกรณในงานดานสาธารณภัย (Zonning) ต้ังไว 20,000 บาท เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการและดําเนนิงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย อปพร.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา และ

บูรณาการรวมกับ ศูนย อปพร.อปท.อ่ืน  ตามหนงัสือ ที่ ชร 78301/ว.1221 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551ต้ังจายจาก

เงินรายได ปรากฏในงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน  และ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที ่2  ดานการ

พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความม่ันคงเขตเมืองชายแดน  แนวทางการ

พัฒนา แนวทางที่ 1 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน องคกร ชุมชน และวัสดุอุปกรณใหมีความเขมแข็งใน

การสรางเครือขายและดําเนนิงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบเรียบรอยภายใน ลําดับที ่ 

9  หนา  95 

1.5.2    ประเภทอุดหนนุหนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน  ต้ัง

ไว    912,500.-บาท   

  (1)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย (ฝายความมัน่คง)ต้ังไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปน

คาใชจายเงนิอุดหนนุ โครงการปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด การดําเนินงานศูนย ศตส.อําเภอแมสาย 

จํานวน 20,000 บาท ตามหนงัสือ ที่ ชร 78301/ว1187 ลงวนัที ่ 29 กรกฎาคม 2551 ต้ังจายจากเงนิรายได 
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ปรากฏในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนงานรักษาความสงบภายใน และปรากฏในแผนพัฒนา

สามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 2  ดานการพัฒนาการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความมัน่คงเขตเมืองชายแดน  แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่ 2 

สงเสริมและสนับสนนุการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอาชญากรรม ลําดับที่ 4 หนา 96 
 (2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย ตามโครงการปรับปรุงสํานกัทะเบียนอําเภอแม

สาย ต้ังไว 35,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายเงนิอุดหนนุ ตามหนังสือที่ ชร 78301/ว1187  ลงวนัที ่  29 

กรกฎาคม   2551  ตามโครงการปรับปรุงสํานกัทะเบียนอําเภอแมสาย ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงาน

บริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.

2552-2554 ยุทธศาสตรที ่ 6  ดานการพัฒนาการเมอืงการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที ่4 พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร ลําดับที ่ 2  หนา  144 
(3)อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสายตามโครงการฝกอบรมเพิ่มประสทิธิภาพ

คณะกรรมการหมูบาน ต้ังไว 22,000 บาท เพื่อจายเปนคาฝกอบรมคณะกรรมการหมูบานตาม

พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที ่ พ.ศ.2547 ฉบับที ่ 11 พ.ศ.2551 เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน

การพัฒนาในระดับหมูบานอยางเปนรูปธรรม ตามหนงัสือที่ ชร 1017.1/1801 ลงวันที ่ 11 มิถนุายน 2551 ต้ัง

จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารทั่วไป  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม 

และสรางความเขมแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6 สงเสริมและสนับสนนุการสรางความ

เขมแข็งของชุมชน  ลําดับที่  12  หนา  92 
(4)อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชยีงราย  ตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ต้ังไว 30,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายเงนิอุดหนุน ตามหนงัสือที่ ชร 1017.3/ว. 1578 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 

2551  ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ. 2552 –2554 ยุทธศาสตรที่ 2  ดานการ

พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความม่ันคงเขตเมืองชายแดน  แนวทางการ

พัฒนา แนวทางที่ 2 สงเสริมและสนับสนนุการปองกนัและแกไขปญหายาเสพติดและอาชญากรรม ลําดับที ่ 7  

หนา 97 

(5)อุดหนุนสํานักงานจังหวัดเชียงราย  ตามโครงการ E-Government  ต้ังไว 3,000 บาท เพื่อจาย

เปนเงนิอุดหนนุสํานักงานจังหวัดเชยีงราย ตามโครงการสรางระบบรับสงเอกสารอิเล็กทรอนกิสของสวนราชการ

ทองถิน่ในจังหวัดเชียงราย ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป และ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554  ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการ

พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร 

วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีดี่แกประชาชน ลําดับที ่ 4,5 หนา  136  

(6)อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอแมสาย ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายอุดหนุนการ

ดําเนนิการจัดต้ังศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงระดับอําเภอ และโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที ่ตามหนงัสือที ่ชร 
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1009/ว. 350 ลงวนัที ่ 12 มิถุนายน 2551 ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานสงเสริมการเกษตร แผนงาน

การเกษตร และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554  ยุทธศาสตรที่ 3  

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจข้ันพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทนุ การพาณิชยกรรม และการทองเทีย่ว  แนว

ทางการพัฒนา แนวทางที่ 3  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการผลิตภาคเกษตร สอดคลองตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ลําดับที่  11,12 หนา  103 

 (7) อุดหนุนศนูยผูประสานพลังแผนดินตําบลเวียงพางคํา ต้ังไว 40,000 บาท เพื่อสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมสงเสริมความเขมแข็งของศูนยผูประสานพลังแผนดิน ทองที-่ ทองถิน่สามัคคี เสริมสรางความ

เขมแข็งกลุมกาํนนั-ผูใหญบานตําบลเวียงพางคํา ในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบรอย สรางความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การดําเนนิงานชมรมพลังแผนดิน ทองถิน่

ทองที่สามัคคีฯ ตามบันทึกขอความอนมุติั ที่ ชร 75101/- ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2551  ต้ังจายจากเงนิรายได 

ปรากฏในงานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็งชุมชน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน       และปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  พ.ศ. 2552 –2554 ยุทธศาสตรที่ 2  ดานการพัฒนาการ

จัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงเขตเมืองชายแดน  แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ 1 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน องคกร ชุมชน และวสัดุอุปกรณใหมีความเขมแข็งในการสราง

เครือขายและดําเนนิงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบเรียบรอยภายใน ลําดับที่  11  

หนา  95 
 (8) อุดหนุนคณะกรรมการศูนยบรกิารและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเวยีง
พางคํา ต้ังไว 262,500  บาท  เพื่อจายสนับสนนุการจัดกิจกรรมทางดานการเกษตร ,การจัดงานรณรงคและ

สาธิตการกาํจัดหอยเชอรร่ี แปรรูปผลผลิต สนับสนนุการสงเสริมการจัดต้ังกลุมเกษตรกร การดําเนินงานของ

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ,โครงการจัดงานวนัเกษตรกร ป 2552 อบรมการผลิตปุยชีวภาพ และ

การจัดบอรดประชาสัมพันธศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อการพฒันาทางการเกษตรภายในตําบล

เวียงพางคํา ตามหนงัสือที ่ชร 1009.3/297 ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2551  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงาน

สงเสริมการเกษตร แผนงานการเกษตร และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.

2552-2554  ยุทธศาสตรที่ 3  ดานการพฒันาเศรษฐกจิข้ันพืน้ฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทนุ การพาณิชยก

รรม และการทองเที่ยว  แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่3  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการผลิตภาคเกษตร 

สอดคลองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลําดับที่  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  หนา  101,102 
 (9) อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครมูลฐานชมุชนตําบลเวยีงพางคํา ต้ังไว 100,000.-บาท 
เพื่อจายสนับสนุนการจัดกจิกรรมของคณะกรรมการกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ตําบลเวยีงพาง

คํา โดยดําเนนิงาน 

 -จัดกิจกรรมรณรงควัน อสม. 20 มนีาคม   เปนเงนิ 5,000.-บาท 

 -จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา อสม.อําเภอแมสาย ประจําป 2552  เปนเงนิ 5,000.-บาท 

-โครงการฝกอบรม เสริมสรางความเขมแข็งของกลุม อสม.ต.เวียงพางคํา เปนเงนิ 90,000.-บาท 



 60
ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริการสาธารณสุข และการสาธารณสุขอ่ืน แผนงานสาธารณสุข 

และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา

คุณภาพชีวิตชมุชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน  แนวทางที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกนั 

รักษา ฟนฟูสุขภาพ ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ลําดับที่ 4,6,7 หนา 63,64 

 (10) อุดหนนุคณะกรรมการศูนยสงเคราะหประจาํหมูบาน ต้ังไว 100,000 บาท  เพื่อจายเปน

เงินอุดหนนุคณะกรรมการศูนยสงเคราะหประจําหมูบาน 10 หมูบานๆ ละ 10,000 บาท ตามบันทึกขอความ

อนุมัติ ที ่ ชร 75101/- ลงวนัที ่ 3 กรกฎาคม 2551  ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห แผนงานสังคมสงเคราะห และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนนุการสังคมสงเคราะห

ผูดอยโอกาสทางสังคม ลําดับที่ 4 หนา 87 

(11) อุดหนุนกลุมผูพกิารตําบลเวียงพางคํา ต้ังไว 20,000 บาท  เพื่อจายเปนเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการกลุมผูพิการตําบลเวียงพางคํา สําหรับจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของผูพิการตําบลเวยีง

พางคํา เพื่อพฒันาการบริหารจัดการกลุมในการจัดกิจกรรมดูแลชวยเหลือกันเอง บรรเทาแกไขปญหาสวัสดิการ

สังคมที่สามารถดําเนนิการไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางความเขมแข็งของกลุมผูพิการมากกวา เทศบาล

ตําบลเปนผูดําเนนิการเอง ตามบันทึกขอความอนุมัติ ที ่ชร 75101/- ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2551  ต้ังจายจากเงิน

รายได ปรากฏในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห แผนงานสังคมสงเคราะห และปรากฏในแผนพัฒนา

สามป ของ เทศบาลตาํบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

และสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่ 5 พฒันาระบบการจัดสวัสดิการ

สังคม และสนบัสนุนการสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม ลําดับที่ 6,8 หนา 88 

 (12) อุดหนนุคณะกรรมการกลุมผูสงูอายุตําบลเวยีงพางคํา ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนเงนิ

อุดหนนุคณะกรรมการกลุมผูสูงอายตํุาบลเวียงพางคํา สําหรับจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของกลุม

ผูสูงอายุในการบริหารจัดการ เพื่อการพฒันาของกลุมในการจัดกิจกรรมชวยเหลือดูแลกันเอง บรรเทาแกไข

ปญหาสวัสดิการสังคม ที่สามารถดําเนนิการไดอยางมปีระสิทธิภาพกวาที ่ เทศบาลตําบลเปนผูดําเนนิการเอง 

ตามบันทึกขอความอนุมัติ ที่ ชร 75101/- ลงวันที ่ 3 กรกฎาคม 2551  ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงาน

สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห แผนงานสังคมสงเคราะห และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาล

ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสราง

ความเขมแข็งของชุมชน  แนวทางการพฒันา แนวทางที่ 5 พฒันาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนนุ

การสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม ลําดับที่ 9 หนา 88 

 (13) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมทานตะวันตําบลเวียงพางคํา ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจายเปน

เงินอุดหนนุคณะกรรมการกลุมทานตะวนั ผูติดเชื้อเอดสตําบลเวียงพางคํา ในการบริหารจัดการเพื่อจัดกิจกรรม

ดูแลชวยเหลือกันเองของผูติดเชื้อเอดส บรรเทาปญหาสวัสดิการสังคม ที่สามารถดําเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพกวาที่ เทศบาลตําบลเปนผูดําเนนิการเอง ตามบันทึกขอความอนุมัติ ที่ ชร 75101/- ลงวนัที่ 3 
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กรกฎาคม 2551  ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห แผนงานสังคม

สงเคราะห และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที ่ 1  

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน  แนวทางการพฒันา แนวทางที ่

5 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนการสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม ลําดับที่ 10 

หนา 88  

(14) อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลเวยีงพางคํา ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรีตําบลเวียงพางคํา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 

กิจกรรมวนัสตรีสากล กิจกรรมกีฬาแมบาน และกิจกรรมการสรางความเขมแข็งของกลุมพัฒนาสตรีตําบลเวียง

พางคํา  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน   และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554 

ยุทธศาสตรที ่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน แนวทางการ

พัฒนา แนวทางที่ 6 สงเสริมและสนับสนนุการสรางความเขมแข็งของชุมชน ลําดับที่ 5  หนา 90 
 (15) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานเสริมสรางความเขมแขง็ของชุมชน  ต้ังไว  100,000 บาท  
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบานในการสนับสนนุการปฎิบัติงานของศูนยขอมูลประจําหมูบาน และสนับสนุน

กิจกรรมในการประชุมประจําศูนยหมูบาน  พฒันาระบบการประชุมประชาคมหมูบาน ตําบล กิจการหอกระจาย

ขาว ฯลฯ ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็งของชุมชน แผนงานสราง

ความเขมแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554 

ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพฒันาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน แนวทางการ

พัฒนา แนวทางที่ 6 สงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็งของชุมชน  ลําดับที่  7 หนา  91 
 (16) อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสขุ ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสขุมูล
ฐานในเขตเทศบาล ต้ังไว  100,000 บาท  เพื่อสําหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยต้ังจายจาก

เงินอุดหนนุทัว่ไป (กําหนดวัตถุประสงคเดิม) จัดสรรเปนคาดําเนนิงานของ อสม.ในเขตชุมชน/หมูบาน ๆละ 

10,000 บาท เพื่อให อสม.ดําเนนิการใน 3 กลุมกจิกรรม ไดแก  

 -การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข 

 -การแกไขปญหาสาธารณสุขในเร่ืองตาง ๆ 

 -การจัดบริการสุขภาพเบ้ืองตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 

 ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริการสาธารณสุข และการสาธารณสุขอ่ืน แผนงาน

สาธารณสุข และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา พ.ศ.2552-2554  ยุทธศาสตรที ่1 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน  แนวทางที่ 1 สงเสริมและสนับสนนุ 

การปองกนัรักษา ฟนฟูสุขภาพ ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ลําดับที ่ 1,3,4,5,8,9,10 ,11,12,16,                  

21,22,25,26 หนา 63, 64,65,66,67 
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          1.6 หมวดรายจายอ่ืนๆ ต้ังไว รวม     3,362,000   บาท   แยกเปน 
 1.6.1 ประเภทการสงเคราะหราษฎร และสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห  ต้ังไวรวม  
3,162,000 บาท  แยกเปน 

 - คาเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุ ต้ังไว 2,502,000 บาท เพื่อจายเปนคาเบ้ียยังชพีแกผูสูงอาย ุ

สําหรับคนชราที่ยากจนและถูกทอดทิ้ง และไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได โดยผานการพิจารณา

คัดเลือกจากประชาคมทองถิน่ จาํนวนทัง้ส้ิน 417 คน อัตราคนละ 500 บาท ตอเดือน มกีําหนด 12 เดือน ต้ัง

จายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป(กาํหนดวัตถุประสงคเดิม) จาํนวน 237 คน เปนเงนิ 1,422,000 บาท ต้ังจายจากเงนิ

รายได จํานวน 180 คน เปนเงนิ 1,080,000 บาท ปรากฏในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห แผนงาน

สังคมสงเคราะห และปรากฏในแผนพฒันาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 

ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพฒันาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน  แนวทางการ

พัฒนา แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนการสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาสทาง

สังคม ลําดับที ่1 หนา 87 

 - คาเบ้ียยงัชีพผูพกิาร ต้ังไว 390,000 บาท เพือ่จายเปนคาเบ้ียยังชพีผูพิการสําหรับคน

พิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและมีความพกิารจนไมสามารถประกอบ

อาชีพเล้ียงตนเองได ตลอดจนตองเปนผูที่มีฐานะยากจนอาศัยอยูตามลําพัง หรืออยูในครอบครัวที่มีฐานะ

ยากจน และผานการพิจารณาคัดเลือกจากประชาคมทองถิน่ จํานวนรวม 65 คน อัตราคนละ 500 บาท ตอ

เดือน มกีําหนด 12 เดือน ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป(กาํหนดวัตถุประสงคเดิม)  จาํนวน 38 คน เปนเงนิ 

228,000 บาท และต้ังจายจากเงนิรายได จํานวน 27 คน เปนเงิน 162,000 บาท ปรากฏในงานสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห แผนงานสังคมสงเคราะห และปรากฏในแผนพฒันาสามป ของ เทศบาลตําบลเวยีงพาง

คํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนนุการสังคมสงเคราะห

ผูดอยโอกาสทางสังคม ลําดับที่ 1 หนา 87 

 - คาเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส ต้ังไว 270,000 บาท เพื่อจายเปนคาเบ้ียยังชพีผูปวยเอดส

สําหรับผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวนิิจฉัยแลว และมีความเปนอยูยากจน หรือถกูทอดทิ้ง ขาดผู

อุปการะ ดูแล  ไมสามารถประกอบอาชพีเล้ียงตนเองได จํานวนรวมทั้งส้ิน 45 คน อัตราคนละ 500 บาท ตอ

เดือน มกีําหนด 12 เดือน ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป(กําหนดวัตถุประสงคเดิม)  จาํนวน 28 คน เปนเงนิ 

168,000 บาท และต้ังจายจากเงนิรายได จํานวน 17 คน เปนเงิน 102,000 บาท ปรากฏในงานสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห แผนงานสังคมสงเคราะห และปรากฏในแผนพฒันาสามป ของ เทศบาลตําบลเวยีงพาง

คํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนนุการสังคมสงเคราะห

ผูดอยโอกาสทางสังคม ลําดับที่ 1 หนา 87 
 1.6.2ประเภทชวยเหลือใหการสงเคราะหแกประชาชนท่ีมีฐานะยากจนและดอยโอกาสที่
ประสบความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติและการประกอบอาชีพ  ต้ังไว       100,000      บาท  เพื่อ
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จายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพ เชน มีด จอบ เสียม พันธุพชื พนัธุสัตว เปนตน หรือ

เคร่ืองนุงหมกนัหนาว เปนตน ฯลฯ ต้ังจายจากเงนิอุดหนนุทัว่ไป ปรากฏในงานสวัสดิการสงัคมและสังคม

สงเคราะห แผนงานสังคมสงเคราะห และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา พ.ศ.

2552 -2554 ยทุธศาสตรที่ 1  ดานการพฒันาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน  

แนวทางการพฒันา แนวทางที่ 5 พฒันาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนนุการสังคมสงเคราะห

ผูดอยโอกาสทางสังคม ลําดับที่ 12 หนา 89 
 1.6.3 ประเภทรายจายคาจางที่ปรกึษาซ่ึงไมเกี่ยวกบัครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง หรือไมไดมาซ่ึง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ต้ังไว    100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษา วิจยัชุมชน การสรางระบบ

การเก็บขอมูลสถิติ การวางแผนพัฒนาและติดตามประเมินผลในดานตาง ๆ เชน คาจางที่ปรึกษาวจิัย การ

พัฒนาชุมชนแกไขปญหาสังคมและความยากจนในพ้ืนที ่  การแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอมและสาธารณสุข,

การเพิม่ประสิทธิภาพจัดเกบ็รายได ,การวางแผนพฒันาระบบการศึกษา การจางศึกษาระบบการใหบริการ

ประชาชน การวัดระดับความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของ เทศบาลตําบล การจัดทําระบบการวางผังเมือง 

เปนตน ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทัว่ไป    และ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา  พ.ศ.2552 - 2554        ยทุธศาสตรที ่  4  

โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ  แนวทางที ่ 6  สงเสริมและสนบัสนุนการจัดทําผังเมือง และควบคุมอาคาร

สอดคลองเมืองนาอยูอยางยัง่ยืน  ลําดับที ่ 2  หนา 124  ยทุธศาสตรที่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร

กิจการบานเมอืงที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่

ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที ่ 4,5  หนา  136 
 
 2.รายจายเพือ่การลงทุน   ต้ังไวทัง้สิ้น  1,814,240 บาท 
 หมวดคาครภุัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง    ต้ังไวรวม  1,814,240 บาท 
 2.1 คาครุภัณฑ       ต้ังไว  1,814,240  บาท 

 (1) ประเภทครุภัณฑสาํนกังาน คาจัดซ้ือโตะและเกาอ้ีทํางาน ต้ังไว  10,740  บาท เพื่อจายเปน

คาจัดซื้อโตะ และเกาอ้ีทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 3 ชดุ และระดับ 1-2 จาํนวน 1 ชุด ของสํานกัปลัดเทศบาล 

งานนิติกร บุคลากร เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร และเจาหนาทีท่ะเบียน โดยจัดหาตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป ปรากฎในแผนพฒันาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

พ.ศ. 2552-2554 ยทุธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการ

พัฒนา แนวทางที่ 3 พัฒนาการบริหารงานการคลัง ระบบการพัสดุ และระบบการจัดเก็บรายได ลําดับที ่7 หนา 

136 

 (2)คาครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย ต้ังไว 210,000 บาท  เพื่อใชจายในการจัดซื้อเคร่ืองพน

หมอกควนั เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก เนื่องจากเปนเขตพื้นที่เส่ียงตอการ

ระบาดของโรค จํานวน 3 เคร่ือง โดยจดัหาตามราคาทองถิน่ ตามหนงัสือกรมการปกครอง ที ่ มท 0131.4/ว 

2047 ลงวนัที ่ 25 มิถนุายน 2539 เร่ือง การจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑของเทศบาล และเมืองพทัยา ต้ังจายจาก
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เงินอุดหนนุทัว่ไป ปรากฏในงานโรงพยาบาล   แผนงานสาธารณสุข   และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และ

สรางความเขมแข็งของชุมชน  แนวทางที่ 1 สงเสริมและสนับสนนุการปองกนั รักษา ฟนฟูสุขภาพ ยกระดับ

สุขภาพอนามยัที่ดีของประชาชน ลําดับที่ 2  หนา63 
 (3)คาครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพวิเตอรลกูขาย สาํหรบังานประมวลผล แบบ 1 (จอ 
17 นิ้ว) ต้ังไว 36,500 บาท เพื่อจายเปนคาซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรชนิดต้ังโตะ สําหรับงานประมวลผล จาํนวน 

1 เคร่ือง  โดยมีคุณสมบัติ คุณลักษณะ Spc พื้นฐานของเคร่ืองคอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังนี ้

 - CPU แบบ Dual Core หรือดีกวา มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 1.8 GHz จํานวน 1 หนวย 

 - แผงวงจรหลัก (Main board) ความเร็วบัส (FSB/HTT) ไมนอยกวา 800 MHz จํานวน 1 หนวย 

 - สวนควบคุมการแสดงผลเปนชนิดแยกจากแผงวงจรหลัก จํานวน 1 หนวย ที่มหีนวยความจําไมนอย

กวา 128 MB 

 - มีจาํนวน Interface ไมนอยกวา 1 x Serial Port และ 4 x USB 2.0 และ 1 x Network Interface 

10/100/1000 Mbps 

 - RAM ชนิด DDR หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 1 GB จาํนวน 1 หนวย 

 - Hard Disk ชนิด SATA  หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 160 GB จํานวน 1 หนวย 

 - DVD-RW จาํนวน 1 หนวย 

 - จอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1280 x 1024 pixel จํานวน 1 หนวย มี Dot Pitch 

ไมมากกวา 0.264 mm มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 มีขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว 

 - Power Supply มีขนาดไมนอยกวา 300  W จํานวน 1 หนวย 

 - ระบบเสียง Multimedia และลําโพง 

 - Keyboard และ Optical Mouse 

 - ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่สนบัสนนุภาษาไทยติดต้ังมาบนเคร่ืองพรอมใชงานโดยมีลิขสิทธิถ์ูกตอง

ตามกฎหมาย  

 ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑราคามาตรฐานคอมพวิเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป  และปรากฏในแผนพัฒนา

สามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพัฒนาการเมอืงการบริหาร

กิจการบานเมอืงที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่

ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดี ลําดับที่  7  หนา  136 

 (4)คาครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 500 VA ต้ังไว 3,000 บาท เพื่อจายเปน

คาเคร่ืองสํารองไฟฟา จํานวน 1 ชุด ขนาด 500 VA ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑราคามาตรฐาน

คอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงาน

บริหารงานทั่วไป  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.2552-2554 



 65
ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพฒันาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่ 2 

พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีดี่ ลําดับที ่ 7  หนา  136 
 (5) ประเภทคาติดต้ังระบบคอมพิวเตอร ระบบสื่อสารขอมูลของงานทะเบียนราษฎร ต้ังไว 
1,400,000 บาท เพื่อจายเปนคาติดต้ังระบบคอมพิวเตอร ระบบส่ือสารขอมูล ของสํานกัทะเบียนทองถิน่

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ตามประมาณการงบประมาณสําหรับเทศบาลที่มีจาํนวนประชาชน 10,001 - 

20,000 คน มรีายละเอียดดังนี ้

- จัดซื้อระบบอุปกรณคอมพิวเตอร (HARDWARE)  

  (1) FILE/DATABASE SERVIER (LCD MONITOR)   จํานวน 1 ชุด 

  (2) BACKUP DRIVE พรอม BACKUP MEDID 3 CYCLE  จํานวน 1 ชุด 

  (3) SERVICE WORKSTATION (LCD MONITOR) จํานวน 3  ชุด 

  (4) PASSBOOK PRINTER จํานวน 2 ชุด 

  (5) HIGH SPEED PRINTER จํานวน 1 ชุด 

  (6) LASER PRINTER จํานวน 2 ชุด 

  (7) LIVE THUMB SCANNER จํานวน 1 ชุด 

  (8) UPS (เคร่ืองสํารองกระแสไฟฟาขนาด 600 VA) จํานวน 3 ชุด 

  (9) UPS (เคร่ืองสํารองกระแสไฟฟาขนาด 1000 VA TRUE ONLINE (SERVER) จํานวน 1 ชุด 

  (10) ETHERNET SWITCH จํานวน 1 ชุด 

  (11) SMARTCARD READER  จํานวน 3 ชุด 

  (12) โตะวางเคร่ืองคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพพรอมเกาอ้ี  จํานวน 4 ชุด 

- ระบบคําส่ังควบคุมการทาํงาน (SOFTWARE)   

  (1) OPERATING SYSTEM (SERVER) จํานวน 1 ชุด 

  (2) RDBMS (RELATION DATABASE MANAGEMENT SYSTEM) จํานวน 1 ชุด 

  (3) ระบบควบคุมและสนับสนุนการทาํงานของ SERVER PROGRAM จํานวน 1 ชุด 

  (4) COMPUTER SOFTWARE สําหรับเคร่ือง SERVICE WORKSTATION จํานวน 3 ชุด 

  (5) COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการอานเขียนบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ชุด 

  (6) APPLICATION SOFTWARE พรอมลิขสิทธิ์การใชงานโปรแกรม  จํานวน 3 ชุด 

  (7) COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการอานลายพมิพนิว้มือนายทะเบียน จํานวน 1 ชุด 

  (8) OPERATING SYSTEM (SERVICE WORKSTATION) จํานวน 3 ชุด 

  (9) คาโอนยายฐานขอมูล  จํานวน  1 ชุด 

- คาติดต้ังระบบคอมพิวเตอร  

  (1) ติดต้ัง LOAD CENTER จํานวน  1 ระบบ 

  (2) ติดต้ังระบบไฟฟาและสายสัญญาณ  จาํนวน  1 ระบบ 
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รวมทัง้อุปกรณ Router และอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของ ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงาน

บริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.

2552-2554 ยุทธศาสตรที ่ 6  ดานการพัฒนาการเมอืงการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที ่4 พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร ลําดับที ่ 1  หนา  144 

 (6) ประเภทครุภัณฑอ่ืน เตนท ต้ังไว 54,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเตนท ขนาด 4*8 เมตร 

จํานวน 3 หลัง ๆละ 18,000 บาท สําหรับงานเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน จัดการประชุม จดัต้ังจุดอํานวย

ความสะดวก หมูที ่ 3 (ยืมใชครุภัณฑ) ต้ังจายจากเงนิอุดหนนุทัว่ไป ปรากฏในงานสงเสริมและสนับสนนุความ

เขมแข็งของชุมชน  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบล

เวียงพางคํา  พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 2  ดานการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบ

เรียบรอย และความม่ันคงเขตเมืองชายแดน  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 สงเสริมและสนับสนนุการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอาชญากรรม ลําดับที่ 7  หนา  91 

 (7)ประเภท คาบํารุงรกัษาและปรบัปรงุซอมแซมครุภัณฑ ต้ังไว รวม 100,000 บาท เพื่อจายเปน

คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑหรือทรัพยสินอ่ืนๆ ที่อยูในความดูแลของ เทศบาลตําบล เพื่อใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงาน

บริหารงานทั่วไป  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.2552-2554 

ยุทธศาสตรที ่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 

พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที ่ 

24  หนา  140 

 2.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง    ต้ังไว       -       บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา 
อําเภอแมสาย  จังหวัดเชยีงราย 
รายจายจาํแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน กองคลัง 
 

        
ต้ังงบประมาณรายจายทั้งสิ้น  1,353,700 บาท   แยกเปน 
 

1. รายจายประจํา  ต้ังไวรวม 1,314,200  บาท 
 1.1 หมวดเงนิเดือนและคาจางประจํา  ต้ังไว 678,600.- บาท 
 1.1.1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว 564,000 บาท เพื่อจายเปนเงนิเดือนใหแกพนักงาน

เทศบาล จํานวน 7 อัตรา ทัง้นี้ใหจายตามคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนเล่ือนระดับ ของพนกังานเทศบาล ต้ังจายจาก

เงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานคลงั แผนงานบริหารทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาล

ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพฒันา แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบัติราชการสูการ

บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 9 หนา 137 

 1.1.2) ประเภท เงินเพิม่ตางๆ ต้ังไว 114,600.- บาท เพื่อจายเปนคาครองชีพช่ัวคราว ของพนักงาน

เทศบาล  จํานวน 6 อัตรา  ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารงานคลงั แผนงานบริหารทั่วไป และ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพฒันา แนวทางที ่ 6.2 พฒันาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ 

ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบัติราชการสูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 11 หนา 137 
 1.2 หมวดคาจางชัว่คราว ต้ังไวรวม 191,400.- บาท แยกเปน 
  1.2.1 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง ต้ังไว 146,640.- บาท เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางที่

ปฏิบัติหนาที่ในกองคลัง เปนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตราต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงาน

บริหารงานคลงั แผนงานบริหารทัว่ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.

2552-2554 ยุทธศาสตรที ่ 6 ดานการพัฒนาการเมอืงการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานท่ีปฏิบัติราชการสูการบริการที่ดีแก

ประชาชน ลําดับที่ 10 หนา 137   

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจาง ต้ังไว 44,760.- บาท เพื่อจายเปนคา

ครองชีพช่ัวคราว ของพนกังานจางตามภารกิจ   จาํนวน 2 อัตรา  ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงาน

บริหารงานคลงั แผนงานบริหารทัว่ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.

2552-2554 ยุทธศาสตรที ่ 6 ดานการพัฒนาการเมอืงการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานท่ีปฏิบัติราชการสูการบริการที่ดีแก

ประชาชน ลําดับที่  11 หนา 137 
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1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ต้ังไวรวม 444,200.- บาท แยกเปน 
คาตอบแทน  ต้ังไวรวม 124,200.- บาท 
1.3.1) ประเภทคาตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลา ต้ังไว 30,000 บาท เพื่อจายเปน

คาตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ต้ังจายจากเงนิรายได  

ปรากฏในงานบริหารงานคลงั แผนงานบริหารทัว่ไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวยีง

พางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที ่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกจิการบานเมืองทีดี่ แนวทางการ

พัฒนา แนวทางที่ 6.2 พฒันาและปรับปรุงบุคลากร วสัดุ ครุภัณฑและสถานท่ีปฏิบัติราชการสูการบริการที่ดีแก

ประชาชน ลําดับที่ 17 หนา 138 

1.3.2) ประเภท คาเชาบาน ต้ังไว 34,200 บาท  เพือ่จายเปนคาเชาบาน ใหแกพนักงานเทศบาล ต้ัง

จายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบริหารงานคลงั แผนงานบริหารทัว่ไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี แนวทางการพฒันา แนวทางที ่6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบัติ

ราชการสูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 20 หนา 139 

1.3.3) ประเภท เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร ต้ังไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ

การศึกษาบุตรใหแกพนกังานเทศบาล ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหาร

ทั่วไปและปรากฏในแผนพฒันาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดาน

การพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพฒันา แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุง

บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบัติราชการสูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 19 หนา 139 

1.3.4) ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ต้ังไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลือคา

รักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาล ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบริหารงานคลงั แผนงานบริหาร

ทั่วไปและปรากฏในแผนพฒันาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดาน

การพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพฒันา แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุง

บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบัติราชการสูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 18 หนา 138 
 คาใชสอย  ต้ังไวรวม 210,000.- บาท 
1.3.5) ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ต้ังไวรวม 50,000 บาท เพื่อจายเปน 

1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนใน
ราชการของเทศบาล ในกองคลังเชน คาธรรมเนยีมศาล คาลงทะเบยีนในการสงพนกังานเทศบาล 
พนักงานจาง ผูบริหาร หรือสมาชกิสภาเทศบาล หรือผูชวยปฏิบัติราชการของเทศบาลไปอบรม เปน
ตน ต้ังไว 40,000 บาท ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารทั่วไปและปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยทุธศาสตรที ่6 ดานการพฒันาการเมือง

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.2 พฒันาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ

และสถานที่ปฏิบัติราชการสูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 23 หนา 139    
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2)คาของขวญั รางวลัหรอืเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมตางๆ ที่มีความจาํเปนและ

เหมาะสมในงานพัฒนาและจัดเกบ็รายได เชน คาใบประกาศเกียรติคุณ  ของที่ระลึกใหกับผูมาชําระ
ภาษี ต้ังไว 10,000 บาท ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบริหารงานคลงั แผนงานบริหารทัว่ไปและ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพฒันา แนวทางที ่ 6.2 พฒันาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ 

ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบัติราชการสูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 16 หนา 119   

 1.3.6) ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรกัษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อจายเปน

คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑทรัพยสินอ่ืน ๆ ที่อยูในความดูแลของเทศบาล ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏใน

งานบริหารงานคลงั แผนงานบริหารทั่วไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา พ.ศ.

2552-2554 ยุทธศาสตรที ่ 6 ดานการพัฒนาการเมอืงการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานท่ีปฏิบัติราชการสูการบริการที่ดีแก

ประชาชน ลําดับที่ 24 หนา 139  
1.3.7) ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรบัรองและพธิกีาร  ต้ังไว  70,000 บาท 

  -คาใชจายจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหนาที่  งานจัดเก็บภาษี /

ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินฯ  ต้ังไว  50,000 บาท ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน

งานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารทั่วไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.

2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบัติราชการสูการบริการที่ดีแก

ประชาชน ลําดับที่ 25 หนา 140 

  -คาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพร ต้ังไว 20,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมา

โฆษณาประชาสัมพนัธและเผยแพร ทางวทิยุกระจายเสียง,โทรทัศน,ส่ิงพิมพ ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏใน

งานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารทั่วไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา พ.ศ.

2552-2554 ยุทธศาสตรที ่ 6 ดานการพัฒนาการเมอืงการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานท่ีปฏิบัติราชการสูการบริการที่ดีแก

ประชาชน ลําดับที่ 16 หนา 119 
1.3.8) ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายอ่ืนๆ ต้ังไว 

80,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารงาน

คลัง แผนงานบริหารทัว่ไปและปรากฏในแผนพฒันาสามป ของเทศบาลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 

ยุทธศาสตรที ่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.2 

พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานทีป่ฏิบัติราชการสูการบริการทีดี่แกประชาชน ลําดับที ่ 22 

หนา 139  
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คาวัสดุ  ต้ังไวรวม 110,000 บาท รายละเอียดดังตอไปน้ี 
1.3.9) ประเภท  คาวสัดุสํานกังาน ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อส่ิงของตาง ๆ ทีใ่ชใน

กองคลัง เชนกระดาษ ปากกา กระดาษไข กระดาษคารบอน ผงหมกึถายเอกสาร และวัสดุอ่ืน ๆ  ต้ังจายจากเงนิ

รายได  ปรากฏในงานบริหารงานคลงั แผนงานบริหารทัว่ไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบล

เวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนว

ทางการพัฒนา แนวทางที ่ 6.2 พฒันาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานท่ีปฏิบัติราชการสูการ

บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136  

1.3.10) ประเภท คาวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ต้ังไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซือ้วัสดุ

เชื้อเพลิงและหลอล่ืน เชนน้าํมันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามนัเคร่ืองสําหรับรถจักรยานยนต   ต้ังจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในงานบรหิารงานคลัง แผนงานบริหารทั่วไปและปรากฏในแผนพฒันาสามป ของ

เทศบาลตําบลเวียงพางคําพ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพฒันาการเมืองการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี แนวทางการพฒันา แนวทางที ่6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบัติ

ราชการสูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136  

1.3.11) ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว 30,000 บาท เพือ่จายเปนคาอุปกรณคอมพิวเตอร

เพิ่มเติม เชน เมาส เมมโมร่ี ชิป ตลับ หมกึ โปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ ที่จาํเปนใชสําหรับงาน ฯลฯ  ต้ังจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในงานบรหิารงานคลัง แผนงานบริหารทั่วไปและปรากฏในแผนพฒันาสามป ของ

เทศบาลตําบลเวยีงพางคําพ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพฒันาการเมืองการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี แนวทางการพฒันา แนวทางที ่6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบัติ

ราชการสูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136 
 2.รายจายเพือ่การลงทุน   ต้ังไวทัง้สิ้น 39,500 บาท 
 หมวดคาครภุัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง    ต้ังไวรวม 39,500 บาท 
 2.1 คาครุภัณฑ       ต้ังไว  39,500.-  บาท 
 (1)คาครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรลกูขาย สาํหรบังานประมวลผล แบบ 1 (จอ 
17 นิ้ว) ต้ังไว 36,500 บาท เพื่อจายเปนคาซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรชนิดต้ังโตะ สําหรับงานประมวลผล จาํนวน 

1 เคร่ือง  โดยมีคุณสมบัติ คุณลักษณะ Spc พื้นฐานของเคร่ืองคอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังนี ้

 - CPU แบบ Dual Core หรือดีกวา มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 1.8 GHz จํานวน 1 หนวย 

 - แผงวงจรหลัก (Main board) ความเร็วบัส (FSB/HTT) ไมนอยกวา 800 MHz จํานวน 1 หนวย 

 - สวนควบคุมการแสดงผลเปนชนิดแยกจากแผงวงจรหลัก จํานวน 1 หนวย ที่มหีนวยความจําไมนอย

กวา 128 MB 

 - มีจาํนวน Interface ไมนอยกวา 1 x Serial Port และ 4 x USB 2.0 และ 1 x Network Interface 

10/100/1000 Mbps 

 - RAM ชนิด DDR หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 1 GB จาํนวน 1 หนวย 

 - Hard Disk ชนิด SATA  หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 160 GB จํานวน 1 หนวย 
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 - DVD-RW จาํนวน 1 หนวย 

 - จอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1280 x 1024 pixel จํานวน 1 หนวย มี Dot Pitch 

ไมมากกวา 0.264 mm มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 มีขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว 

 - Power Supply มีขนาดไมนอยกวา 300  W จํานวน 1 หนวย 

 - ระบบเสียง Multimedia และลําโพง 

 - Keyboard และ Optical Mouse 

- ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่สนบัสนนุภาษาไทยติดต้ังมาบนเคร่ืองพรอมใชงานโดยมีลิขสิทธิถ์ูกตอง

ตามกฎหมาย ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑราคามาตรฐานคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศ ต้ังจายจากเงนิอุดหนนุทัว่ไป ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที ่ 6 ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพฒันา แนวทางที ่ 6.2 พฒันาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ 

ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบัติราชการสูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136 

 (2)คาครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 500 VA ต้ังไว 3,000 บาท เพื่อจายเปน

คาเคร่ืองสํารองไฟฟา จํานวน 1 ชุด ขนาด 500 VA ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑราคามาตรฐาน

คอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงาน

บริหารงานทั่วไป  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  พ.ศ.2552-2554 

ยุทธศาสตรที ่ 6  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 

พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีดี่ ลําดับที ่ 7  หนา  136 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา 
อําเภอแมสาย  จังหวัดเชยีงราย 
รายจายจาํแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน กองชาง 
 

 

ต้ังงบประมาณรายจายทั้งสิ้น   4,917,888  บาท   แยกเปน 
 

1. รายจายประจํา   ต้ังไวรวม    1,889,388   บาท 
 1.1  หมวดเงนิเดือนและคาจางประจํา  ต้ังไวรวม   768,180.- บาท  แยกเปน 
 1.1.1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว 692,520 บาท บาท      เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก

พนักงานสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา ทั้งนี้ใหจายตามคําส่ังเล่ือนข้ันเงนิเดือนเล่ือนระดับของพนักงานเทศบาล 

ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง

บุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 9  หนา 137 

 1.1.2) ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ต้ังไว 75,660.- บาท เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว ใหแก  

ของพนกังานเทศบาล  จํานวน 4 อัตรา  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน แผนงานเคหะและชมุชน และปรากฏในแผนพฒันาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 

ยุทธศาสตรที ่ 6  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานท่ีปฏิบัติราชการ สูการ

บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 11 หนา 137 
1.2 หมวดคาจางชัว่คราว ต้ังไวรวม 193,800.- บาท แยกเปน 
  1.2.1 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง ต้ังไว 152,040.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน

จางที่ปฏิบัติหนาที่ในกองชาง  เปนพนักงานจางตามภารกิจ จาํนวน 2 อัตรา ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.

เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วสัดุครุภัณฑ และ

สถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 10 หนา 137 

 1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจาง ต้ังไว 41,760.- บาท เพื่อจายเปนเงนิเพิ่ม

คาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจางตามภารกิจ จาํนวน  2 อัตรา   ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบรหิาร

ทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา 

พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติ

ราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 11 หนา 137 
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1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ต้ังไวรวม 795,000.- บาท แยกเปน 
คาตอบแทน  ต้ังไวรวม 85,000.- บาท 
1.3.1) ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ต้ังไว 15,000 บาท เพือ่จายเปน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนกังานเทศบาลและพนกังานจางในกองชาง ต้ังจายจากเงนิ

รายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนา

สามปของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554  ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ

ครุภัณฑตางๆ ที่จาํเปนตอการปฏิบัติราชการ  ลําดับที ่17  หนา 138 

1.3.2) ประเภท เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลือ

การศึกษาบุตรใหแกพนกังานเทศบาลในกองชาง ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 

2554 ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการ

บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 19  หนา 139   

1.3.3) ประเภท คาเชาบาน ต้ังไว 20,000 บาท เพือ่จายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลใน

กองชาง ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน 

และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางการพัฒนา

และปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 20  หนา 

139 

1.3.4) ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ต้ังไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลือคา

รักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลในกองชาง ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน แผนงานเคหะและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 

ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานท่ีปฏิบัติราชการ สูการ

บริการที่ดีแกประชาชน  ลําดับที่ 18  หนา 138     
 

คาใชสอย  ต้ังไวรวม 510,000.- บาท 
1.3.5) ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ต้ังไวรวม 150,000 บาท เพื่อจายเปน 

  - คาธรรมเนียมและคาลงทะเบยีน ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมหรือ

คาลงทะเบียนไปราชการ  ภายในกองชางเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  เชน คาธรรมเนยีมศาล  คาลงทะเบียนใน

การสงพนกังานเทศบาล  พนักงานจาง ผูบริหาร  หรือผูชวยปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคําไป

ฝกอบรม  เปนตน ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและ

ชุมชน และปรากฏในแผนพฒันาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางการ

พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีดี่แกประชาชน ลําดับที่ 23  

หนา 139 

-คาจางเหมาบริการ ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการที่จาํเปนตอการ

ใหบริการประชาชน เชน คาจางเหมาแรงงานขุดลอกและกําจัดวัชพชืที่กีดขวางคลองสงน้ํา คลองชลประทาน,
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คาจางเหมาขุดลอกรองน้ําเสีย ขุดลอกพฒันาทําความสะอาดรองระบายน้าํและอ่ืนๆ ที่เกีย่วของ เปนตน ต้ัง

จายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  ของ ทต.เวยีงพางคํา พ.ศ. 2552 – 2554 ยทุธศาสตรที่ 5 พฒันา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเมืองนาอยูอยางยัง่ยนื แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนนุการ

บริหารจัดการบําบัดน้าํเสียชุมชน และการระบายน้ําแกไขปญหาน้าํทวม ลําดับที่1. 3.4.5.6 หนาที่ 128 และ

แนวทางการพฒันา แนวทางที่ 5 สงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาแหลงน้าํเพื่อการอุปโภคและบริโภค ลําดับที่ 

4 หนา 129 

1.3.6) ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรกัษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ต้ังไว รวม  200,000 บาท เพื่อ

จายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑทรัพยสินอ่ืนๆ ทีอ่ยูในความดูแลของ เทศบาลเวียงพางคํา ต้ังจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปของ ทต.เวยีงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554  ยทุธศาสตรที่ 6  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง

บุคลากร วัสดุครุภัณฑตางๆ ที่จาํเปนตอการปฏิบัติราชการ  ลําดับที ่24  หนา 139     
 1.3.7) ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรบัรองและพธิกีาร  ต้ังไว รวม 130,000 บาท 
  -คาใชจายจดักิจกรรมรณรงคปลุกจติสํานกึในการคัดแยกท้ิงขยะ  ต้ังไว  50,000.-บาท  
เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคปลูกจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ การจัดกิจกรรมอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ฯลฯ สําหรับผูเขารวมกิจกรรม    ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานกาํจัด

ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล แผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวยีงพางคํา พ.ศ.

2552-2554  ยุทธศาสตรที่ 5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการส่ิงแวดลอมเมืองนาอยูอยางยัง่ยืน  แนว

ทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 สงเสริมและสนับสนนุการบริหารจัดการกาํจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ลําดับที่ 

1,2,3 หนา 127 
  -คาใชจายโครงการรณรงคกอสรางและซอมแซมฝายกั้นน้ําลําธาร (Check Dam) ต้ังไว  
30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคกอสรางและซอมแซมฝายกั้นน้ําลําธาร (Check 

Dam) หรือฝายแมว เปนคากระสอบ ทราย ไม หินฯลฯ ตามโครงการแนวพระราชดําริ “โครงการ 80 พรรษา 80 

พันฝาย” ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบําบัดน้าํเสีย แผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนา

สามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554  ยุทธศาสตรที่ 5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการ

ส่ิงแวดลอมเมอืงนาอยูอยางยั่งยนื  แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่5 สงเสริมและสนับสนุนการพฒันาแหลงน้ํา

เพื่อการอุปโภคและบริโภค ลําดับที่ 3 หนา 129 
  -คาใชจายดําเนินโครงการรณรงคการจัดทําบอดักไขมัน รักษสิ่งแวดลอม ต้ังไว 50,000 
บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคการจัดทําบอดักไขมนั การรณรงคใชบังคับขอบัญญัติเกี่ยวกับ

บอดักไขมัน  ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานกาํจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล แผนงานเคหะและชุมชน  

และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554  ยุทธศาสตรที่ 5  พฒันา

ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการส่ิงแวดลอมเมืองนาอยูอยางยั่งยืน  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 สงเสริม

และสนับสนนุการสรางจิตสํานึกและการมสีวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ลําดับที่ 1,2,3  หนา 126 
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 1.3.8) ประเภทรายจายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

อ่ืนๆต้ังไว 30,000 บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชนและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาล

เวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนว

ทางการพัฒนา แนวทางที ่ 6.2 พฒันาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานท่ีปฏิบัติราชการสูการ

บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 22 หนา 139  
 คาวัสดุ  ต้ังไวรวม  200,000 บาท  รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1.3.9)ประเภท คาวสัดุสาํนักงาน  ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อส่ิงของตางๆ  ที่ใชในกอง

ชาง  เชน กระดาษ ปากกา กระดาษไข กระดาษคารบอน  กระดาษถายเอกสาร  ผงหมกึถายเอกสาร  และวัสดุ

อ่ืนๆ  ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวยีงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางการพัฒนาและ

ปรับปรุงบุคลากร วสัดุครุภัณฑ และสถานท่ีปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน  ลําดับที ่7  หนา 136     

1.3.10) ประเภท คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ต้ังไว 100,000 บาท  เพือ่จายเปนคาวสัดุอุปกรณไฟฟา

สําหรับใชภายในอาคารสํานกังานหรือสถานทีท่รัพยสินทีอ่ยูในความดูแลของเทศบาล เชน หลอดไฟ , บัลลารด 

, สายไฟฟา , ไมโครโฟน , ไฟฉาย , สปอรตไลท ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานไฟฟาและถนน 

แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวยีงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 

6  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานท่ีปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแก

ประชาชนลําดับที่ 7  หนา 136     

 1.3.11) ประเภท คาวัสดุกอสราง ต้ังไว 50,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหรือจัดทําส่ิงของที่เปนวัสดุ
โดยสภาพ เชน คาซ้ือหิน , ดิน , ทราย , หินคลุก , ทอระบายน้ํา , ไม , สี , แปรงทาสี, กระเบื้อง , จอบ , เล่ือย ฯลฯ     และส่ิงของ

อื่นๆที่เก่ียวของ   ต้ังจายจากเงินปรากฏในงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางการพฒันาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ

ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7  หนา 136     

 1.3.12) ประเภท คาวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิง
และหลอล่ืน เชนน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องสําหรับรถจักรยานยนต   ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.

2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่

ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136 
 1.3.13)ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาอุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอร

เพิ่มเติม  เชน เมาส  เมมโมรี่ชิป, ตลับหมึก, โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ที่จําเปนสําหรับการใชงาน ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได     

ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพาง

คํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานท่ีปฏิบัติราชการ สูการ

บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7  หนา 136   

 1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ต้ังไว .......-.........บาท 
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 1.5 หมวดเงินอุดหนุน  ต้ังไวรวมทั้งสิ้น  132,408 บาท 
 1.5.1    ประเภทอุดหนนุองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน  ต้ังไว  - บาท   

1.5.2    ประเภทอุดหนนุหนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน  ต้ัง

ไว    132,408.-บาท   

 (1) อุดหนุนการสาํนักงานประปาแมสาย ต้ังไว  132,408 บาท เพือ่จายเปนคาใชจายในการวาง

ทอขยายเขตจําหนายน้าํประปา พื้นที่สามแยกปอม อปพร.บานปายางใหม ถงึรานขายลาบ (ลุงแอ) หมูที่ 4 

บานปายางใหม  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา  และปรากฏในแผนพฒันาสามป ของ ทต.เวยีงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตระบบประปา ลําดับที่ 1 หนา 121 
 

2.รายจายเพือ่การลงทุน   ต้ังไวทัง้สิ้น   3,028,500 บาท 
 

 2.1 คาครุภัณฑ       ต้ังไว  97,500.-  บาท 
 (1)ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถจักรยานยนต สาํหรับใชในการสาํรวจและออก
ตรวจสอบโครงการกอสราง ต้ังไว 40,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดหารถจักรยานยนต ขนาด 120 ซซี ี

จํานวน 1 คัน ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  ปรากฏในงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวยีงพางคํา พ.ศ.2552 - 

2554 ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการ

บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา  136 

 (2)ประเภทครุภัณฑกอสราง นัง่ราน จํานวน 4 ชดุ ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดหา

นั่งรานเหล็กสําหรับงานกอสรางและงานกจิกรรม ตางๆ ในการจัดเตรียมสถานทีแ่ละเวที  ต้ังจายจากเงนิ

อุดหนนุทัว่ไป ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง

บุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา  136 
 (3)ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร กลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล ต้ังไว 8,000 บาท 
เพื่อจายเปนคากลองถายภาพระบบดิจิตอลความละเอียดไมนอยกวา 7 ลานพิกเซล ความละเอียดที่กาํหนด

เปนความละเอียดที่เซน็เซอรภาพ (Image sensor) มีระบบแฟลช(Flash) ในตัว สามารถถอดเปล่ียนส่ือบันทกึ

ขอมูลไดอยางสะดวกเม่ือขอมูลเต็ม หรือเมื่อตองการเปล่ียน สามารถโอนถายขอมูลจากลองไปยังเคร่ือง

คอมพิวเตอรได มีกระเปาบรรจุกลอง ตามมาตรฐานครุภัณฑกําหนด ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.

เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วสัดุครุภัณฑ และ

สถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา  136 
 (4)คาครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรลกูขาย สาํหรบังานประมวลผล แบบ 1 (จอ 
17 นิ้ว) ต้ังไว 36,500 บาท เพื่อจายเปนคาซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรชนิดต้ังโตะ สําหรับงานประมวลผล จาํนวน 

1 เคร่ือง  โดยมีคุณสมบัติ คุณลักษณะ Spc พื้นฐานของเคร่ืองคอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังนี ้
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 - CPU แบบ Dual Core หรือดีกวา มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 1.8 GHz จํานวน 1 

หนวย 

 - แผงวงจรหลัก (Main board) ความเร็วบัส (FSB/HTT) ไมนอยกวา 800 MHz จํานวน 1 หนวย 

 - สวนควบคุมการแสดงผลเปนชนิดแยกจากแผงวงจรหลัก จํานวน 1 หนวย ที่มหีนวยความจําไมนอย

กวา 128 MB 

 - มีจาํนวน Interface ไมนอยกวา 1 x Serial Port และ 4 x USB 2.0 และ 1 x Network Interface 

10/100/1000 Mbps 

 - RAM ชนิด DDR หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 1 GB จาํนวน 1 หนวย 

 - Hard Disk ชนิด SATA  หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 160 GB จํานวน 1 หนวย 

 - DVD-RW จาํนวน 1 หนวย 

 - จอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1280 x 1024 pixel จํานวน 1 หนวย มี Dot Pitch 

ไมมากกวา 0.264 mm มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 มีขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว 

 - Power Supply มีขนาดไมนอยกวา 300  W จํานวน 1 หนวย 

 - ระบบเสียง Multimedia และลําโพง 

 - Keyboard และ Optical Mouse 

 - ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่สนบัสนนุภาษาไทยติดต้ังมาบนเคร่ืองพรอมใชงานโดยมีลิขสิทธิถ์ูกตอง

ตามกฎหมาย ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑราคามาตรฐานคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศ ต้ังจายจากเงนิอุดหนนุทัว่ไป ปรากฏในงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและ

ชุมชน และปรากฏในแผนพฒันาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางการ

พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานทีป่ฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที ่ 7 

หนา 136 

 (5)คาครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 500 VA ต้ังไว 3,000 บาท เพื่อจายเปน

คาเคร่ืองสํารองไฟฟา จํานวน 1 ชุด ขนาด 500 VA ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑราคามาตรฐาน

คอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวยีงพางคํา พ.ศ.2552 - 

2554 ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการ

บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136 
 2.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง        ต้ังไวรวม 2,931,000   บาท แยกเปน 
 (1) คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมา
ซ่ึงสิ่งกอสราง ต้ังไว 100,000 บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวยีง

พางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาสงเสริม

และสนับสนนุการจัดทาํผังเมือง และควบคุมอาคารสอดคลองเมืองนาอยูอยูอยางยัง่ยืน   ลําดับที ่2 หนา  124 
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 (2) คาจางทีป่รึกษาซ่ึงเกีย่วกับสิ่งกอสราง หรือเพือ่ใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง ต้ังไว 50,000 บาท 
ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที ่

4 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานสาธารณูปการ แนวทางการพฒันาสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังเมอืง และ

ควบคุมอาคารสอดคลองเมืองนาอยูอยูอยางยั่งยืน   ลําดับที่ 2 หนา  124 

 (3) กอสรางถนน คสล.ซอยขางศาลาอเนกประสงค หมูที่ 10 ต้ังไว 360,000 บาท เพื่อจายเปน

คากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 221 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจรคอนกรีตไม

นอยกวา 633 ตารางเมตร ในพืน้ที ่ หมูที ่ 10 ตามแบบ ทต.กําหนด จุดเร่ิมตนโครงการ บริเวณซอยขางศาลา

อเนกประสงค หมูที ่ 10 จดุส้ินสุดโครงการ ถงึซอย 6 หมูที ่ 10 ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  ปรากฎในงาน

กอสรางโครงสรางพืน้ฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวยีง

พางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที ่ 4 พฒันาโครงสรางพืน้ฐานสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาแนว

ทางการพัฒนา  แนวทางที ่ 1  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ําของ

หมูบานและเช่ือมโยงกบัทกุตําบล  ลําดับที่ 1  หนา 105 

 (4) กอสรางวางทอ คสล. หมูที่ 9 ต้ังไว 1,250,000 บาท เพือ่จายเปนคากอสรางวางทอ คสล. 

ขนาด 1.20 เมตร พรอมบอพัก คสล.ระยะความยาวรวม 180 เมตร ซอยลําหวยคอกหม.ูในพื้นที่ หมูที่ 9  ตาม

แบบ ทต.กาํหนด จุดเร่ิมตนโครงการ บานเลขที่ 499 จุดส้ินสุดโครงการซอยตัดระหวางซอย 5 กับซอย 6 ปา

เหมือด ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา  และปรากฏในแผนพฒันาสามป ของ ทต.เวยีงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 4 พฒันาโครงสราง

พื้นฐานสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา  แนวทางที ่ 1  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา 

ถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้าํของหมูบานและเช่ือมโยงกับทกุตําบล  ลําดับที่ 2  หนา 105 
 (5) กอสรางถนน คสล. จาํนวน 2 สาย ซอย 8 หมูที ่6  ต้ังไว 315,000 บาท  เพื่อจายเปนคา
กอสรางถนน คสล. 
 -สายที่1 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 

376 ตารางเมตร 

 -สายที ่2 ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย

กวา 145 ตารางเมตร และทางเทาบล็อกคอนกรีตขนาดกวาง 1  เมตร ยาว 28 เมตร หนา 0.06 เมตร หรือรวม

พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 28 ตารางเมตร. คิดเปนพืน้ทีถ่นน คสล.ทัง้ 2 สาย มีพืน้ที่ไมนอยกวา 521 ตาราง

เมตร ในพืน้ที ่ ซอย 8 หมูที่ 6  ตามแบบ ทต.กาํหนด ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในงานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา 

พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาแนวทางการ

พัฒนา  แนวทางที ่ 1  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้าํของหมูบานและ

เชื่อมโยงกับทกุตําบล  ลําดับที่ 3  หนา 105 

 (6) กอสรางถนน คสล.ซอยบานทุงเจริญ หมูที่ 4 ต้ังไว 600,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสราง

ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 776 
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ตารางเมตร พรอมลงลูกรัง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.50 เมตร (บดอัดแนน) ในพื้นที ่หมูที ่4 

ตามแบบ ทต.กําหนด จุดเร่ิมตนโครงการบานเลขที่ 2 นางจันทรฟอง หนามตาย จดุส้ินสุดโครงการ บานเลขที ่

266 หมูที่ 4 ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในงานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนา

โครงสรางพื้นฐานสาธารณปูการ แนวทางการพัฒนาแนวทางการพฒันา  แนวทางที ่ 1  กอสราง ปรับปรุง 

บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ําของหมูบานและเช่ือมโยงกับทกุตําบล  ลําดับที่ 4  หนา 105 

 (7) กอสรางทอลอดเหลีย่ม คสล. (BOX CULVERT) หมูที่ 1 ต้ังไว 256,000 บาท เพื่อจายเปน

คากอสรางทอลอดเหล่ียม คสล.ขนาดกวาง 1.80 เมตร ลึก(สูง) 1.80 เมตร ยาวรวม 6.00 เมตร (ชนิด 1 

ชองทาง) ซอยหนาวัดถ้ําผาจม พรอมราวกันตก 2 ดาน ยาวรวม 10 เมตร ในพืน้ที่ หมูที่ 1  ตามแบบ ทต.

กําหนด จุดเร่ิมตนโครงการบริเวณหนาบานเลขที่ 4 จดุส้ินสุดโครงการ บานเลขที ่ 95 ต้ังจายจากเงนิอุดหนุน

ทั่วไป  ปรากฎในงานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  และปรากฏในแผนพัฒนา

สามป ของ ทต.เวยีงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปการ แนว

ทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา  แนวทางที ่1  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา และทอ

ระบายน้ําของหมูบานและเช่ือมโยงกับทกุตําบล  ลําดับที่ 5  หนา 105 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา 
อําเภอแมสาย  จังหวัดเชยีงราย 
รายจายจาํแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน กองการศึกษา  

 
        

 ต้ังงบประมาณรายจายทัง้สิ้น    10,132,394 บาท  แยกเปน 
 

1. รายจายประจํา  ต้ังไวรวม 9,709,394 บาท 
 1.1 หมวดเงนิเดือนและคาจางประจํา  ต้ังไว 391,260 บาท 
 1.1.1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว 356,640 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงาน

เทศบาล จํานวน 3 อัตรา ทั้งนี้ใหจายตามคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนเล่ือนระดับ ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา 

พ.ศ.2552 – 2554 ยุทธศาสตร 6 ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการ

พัฒนาที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน 

ลําดับที่ 9 หนา 137  

 1.1.2) ประเภท เงินเพิม่ตางๆ ต้ังไว 34,620 บาท เพื่อจายเปนเงนิเพิม่คาครองชีพช่ัวคราว 

พนักงานเทศบาล จาํนวน  2 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา 

แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 – 2554 ยุทธศาสตร  6 

ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและปรับปรุง

บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 11 หนา 137 
 1.2 หมวดคาจางชัว่คราว ต้ังไวรวม 1,518,000 บาท แยกเปน 
  1.2.1 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง ต้ังไว 1,076,040 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน

จางที่ปฏิบัติหนาที่ในกองการศึกษา เปนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 14 อัตราและพนักงานจางทั่วไป 1 

อัตรา ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป(กําหนดวัตถุประสงคเดิม)  จํานวน 937,800 บาท เงนิรายไดของเทศบาล 

จํานวน 138,240 บาท ปรากฏในงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 – 2554 ยทุธศาสตร 6 ดานการพัฒนาการเมืองและการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพฒันาที่ 2 พฒันาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่

ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที ่10 หนา 137 

 1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจาง ต้ังไว 441,960 บาท เพื่อจายเปนเงิน

เพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(กําหนดวัตถุประสงคเดิม)  จํานวน 383,400 บาท เงินรายไดของเทศบาล จํานวน 58,560 บาท ปรากฏในงาน

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา 

พ.ศ.2552 – 2554 ยุทธศาสตร 6 ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการ
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พัฒนาแนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดี

แกประชาชน ลําดับที่ 11 หนา 137 
 

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ต้ังไวรวม 5,363,894 บาท แยกเปน 
คาตอบแทน  ต้ังไวรวม 35,000 บาท 
1.3.1) ประเภทคาตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลา ต้ังไว 15,000 บาท เพื่อจายเปน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนกังานเทศบาลและพนกังานจาง ต้ังจายจากเงนิรายได 

ปรากฏในงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.

เวียงพางคํา พ.ศ.2552 – 2554 ยุทธศาสตร 6 ดานการพฒันาการเมืองและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนว

ทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานท่ีปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแก

ประชาชน ลําดับที่ 17 หนา 138 

 1.3.2) ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา

รักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจางที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ต้ังจายจากเงินรายได 

ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป  

ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 – 2554 ยุทธศาสตร 6 ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการ

ที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 18 หนา 138 
 

คาใชสอย  ต้ังไวรวม 2,007,030 บาท 
1.3.3) ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ต้ังไวรวม   80,000 บาท เพื่อจายเปน 

- คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล ในกองการศึกษา เชน 
คาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนในการสงพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูบริหาร หรือสมาชิก
เทศบาล หรือผูชวยปฏิบัติราชการของเทศบาล ไปฝกอบรม เปนตน  ต้ังไว 50,000 บาท สามารถถั่วจาย

กันไดทุกรายการ ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 – 2554 ยุทธศาสตร 6 ดานการพัฒนาการเมือง

และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และ

สถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 23 หนา 139 
- คาจางการจัดทําเอกสาร สิ่งพิมพตางๆ และสื่อประชาสัมพันธตางๆ ในกองการศึกษา 

ต้ังไว 30,000 บาท สามารถถั่วจายกันไดทุกรายการ ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป  ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 – 2554 

ยุทธศาสตร 6 ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนา

ระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่สําคัญแกประชาชนลําดับที่ 2 หนา 145 

 1.3.4) ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจาย

เปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน อาคารสถานท่ี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนที่อานหนังสือพิมพ

ประจําหมูบานฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.

เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของ

ชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและ

นอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม ลําดับที่ 8,10,36 หนา 70,71, 77 
1.3.5) ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรบัรองและพธิกีาร ต้ังไว รวม 1,785,000 บาท 

1) คาใชจายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนยเด็กเล็กนาอยู ต้ังไว 500,000 บาท เพื่อจายเปนคา

สนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนยเด็กเล็กนาอยู หนูๆปลอดภัย ในการดําเนินการจัดอนามัยส่ิงแวดลอมในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กที่รับผิดชอบ อาทิเชน การจัดหาสนับสนุนโตะ เกาอ้ีรับประทานอาหารศูนยเด็กเล็ก สนับสนุนครู

ชั้นอนุบาล แมบานดูแลทําความสะอาดศูนยเด็กเล็ก การจัดหาถังขยะ  การจัดทําบอรดประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารศูนยเด็กเล็ก การจัดทําช้ันใสของใชสวนตัวศูนยเด็กเล็ก  การจัดหา และซอมแซมเคร่ืองเลนศูนยเด็กเล็ก  

การจัดทําชั้นวางกระเปาและช้ันวางรองเทาศูนยเด็กเล็ก การจัดหาภาชนะใสอาหารศูนยเด็กเล็ก การจัด

กิจกรรมบัณฑิตนอย การจัดหาแปรงฟนพรอมอุปกรณที่ถูกตอง การจัดหาตูยาสามัญประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ตลอดจนการจัดประเมินผลการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมทั้งภายนอกและภายในอาคารใหถูกสุขลักษณะ การ

ฝกอบรมบุคลากรทางการศึกษา การจัดทําหลักสูตรใหไดมาตรฐาน การอบรมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ฯลฯ เปนตน  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและ

สงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม ลําดับที่ 

5,6,26,29,31,37,38,39 หนา 70,75,76,77,78 

2) คาใชจายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการหนอนหนังสอื ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจาย

เปนคาสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการหนอนหนงัสือ จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การเรียน การสอน สําหรับ

หองสมุดของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที,่ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก,ศูนยการเรียนชุมชน ตลอดจนการจัดกรรมสงเสริม

การเรียนรูของเด็กแรกเกิดถึง 3 ขวบ เพื่อสงเสริมใหมารดายืมไปใชสําหรับเสริมสรางพัฒนาการเรียนรูของเด็ก

เล็ก ต้ังจายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ  ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็ก

กอนวยัเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม ลําดับที่ 20,21,28,30 หนา 73,75 
 3) คาใชจายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ ต้ังไว 
100,000 บาท เพื่อจายเปนคาสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ,โครงการ

สงเสริมการเรียนรูภาษาจีนเพื่อรองรับการพัฒนาเขตส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ,การทองเที่ยวชายแดน สําหรับภาค

ประชาชน,สอนพิเศษ เด็กนักเรียน เยาวชนศูนยเยาวชนเทศบาล ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงาน

ศึกษาไมกําหนดระดับ แผนงานการศึกษาและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -

2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนา
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ที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคู

คุณธรรม ลําดับที่ 44 หนา 78 

 4) คาใชจายในการสนับสนุนการจัดทําโครงการบรรพชาภาคฤดูรอน ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อ

จายเปนคาสนับสนุนการใชจาย ในการจัดทําโครงการบรรพชาภาคฤดูรอนของเด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไป ใน

เขตตําบลเวียงพางคํา เพื่อเปนการพัฒนาจิตสํานึกในการสืบทอด ทํานุบํารุงศาสนา ,การสงเสริมการเรียนรู

จริยธรรม คุณธรรมฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ. 2552 -

2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการ

พัฒนาที่ 4 สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟู สืบสาน อนุรักษและบูรณาการงานดานศาสนา ประเพณี และ

วัฒนธรรมทองถิ่น ลําดับที่ 3  หนา 83 

5) คาใชจายเกี่ยวกับการแขงขันกฬีาในระดับตาง ๆ ต้ังไวรวม 235,000 บาท เพื่อจายเปน 
-คาใชจายในการจัดการแขงขันกฬีาตําบล และจัดสงทีมเขารวมแขงขนักฬีาของกลุมเยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป เชน คาน้ําด่ืม คาจัดสถานที่ คาวสัดุอุปกรณ ฯลฯ ซ่ึงดําเนินการโดยเทศบาล ต้ังไว 
115,000 บาท สามารถถั่วจายกนัไดทุกรายการ ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานกฬีาและ

นันทนาการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ  ทต.เวียงพาง

คํา พ.ศ. 2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชวีิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของ

ชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 3 พฒันาและเสริมสรางการกีฬาและนนัทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ลําดับที่ 11 หนา 82 
-คาใชจายในการจัดงานการแขงขันและเขารวมกฬีาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป 

2552  เขารวมแขงขนัจํานวน 3 เทศบาล 7 อบต. ต้ังไว 20,000 บาท สามารถถั่วจายกนัไดทุกรายการ ต้ัง

จายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป ปรากฏในงานกีฬาและนนัทนาการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ   ทต.เวียงพางคํา พ.ศ. 2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนา

พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางการ

กีฬาและนนัทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ลําดับที่ 10 หนา 81 
-คาใชจายในการจัดการแขงขันกฬีาของเด็กเยาวชนในระดับตําบล “เวียงพางคําคัพ”  เชน น้ํา

ด่ืม คาถวยรางวลั คาวสัดุอุปกรณ ฯลฯ เพื่อสงเสริมการเรียนรูและการใชเวลาวางเกิดประโยชน 
พัฒนาทักษะกีฬา หางไกลยาเสพติด ของเด็กและเยาวชน ต้ังไว 50,000 บาท สามารถถัว่จายกันไดทกุ

รายการ ต้ังจายจากเงนิอุดหนนุทัว่ไป ปรากฏในงานกฬีาและนนัทนาการ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ

นันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป  ทต.เวียงพางคํา พ.ศ. 2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการ

พัฒนาพฒันาคุณภาพชีวิตชมุชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและสงเสริม

สรางการกีฬาและนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ลําดับที ่2 หนา 80 
-คาใชจายในการแขงขันกฬีาสีศูนยการเรียนรูชุมชน,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที ่ เพื่อสงเสริม

การเรยีนรูและการใชเวลาวางเกิดประโยชน พัฒนาทักษะกฬีา เด็ก เยาวชนและครอบครัว ต้ังไว 
50,000 บาท สามารถถั่วจายกันไดทกุรายการ ต้ังจายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป ปรากฏในงานกฬีาและนันทนาการ 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพฒันาสามป  ทต.เวยีงพางคํา พ.ศ. 2552 

-2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาพฒันาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการ

พัฒนาที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางการกฬีาและนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตที่ดี ลําดับที่ 8 หนา 81 

6) คาใชจายในการจัดงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน ต้ังไว 130,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย

ในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน การจดัหาเคร่ืองดนตรี การจัดกจิกรรมคายมวย

เยาวชน การจัดกิจกรรมวงดุริยางคของเยาวชน  และการซอมแซมอุปกรณกีฬาเคร่ืองดนตรีตางๆ สงเสริมการ

จัดต้ังชมรมกฬีา นันทนาการและการทองเทีย่ว ตลอดจนชมรมกิจกรรมตางๆ ของเด็ก เยาวชนฯ ต้ังจายจากเงนิ

อุดหนนุทัว่ไป ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการและปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ. 2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพฒันาที ่ 3 พัฒนาและเสริมสรางการกีฬาและนันทนาการ

ของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับคุณภาพชีวิตทีดี่ ลําดับที ่4,5,6,9 หนา 80 81 

 7) คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี งานประเพณีตางๆ ต้ังไว 250,000 บาท เพื่อจายเปน

คาใชจายในการจัดงานตางๆ ซึ่งเปนวันสําคัญของทางราชการ  คาวัสดุอุปกรณ  การจางเหมาบริการ  เชน วันป

ยะมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  งานลอยกระทง  วันสงกรานต  งานแหเทียนพรรษา  ประเพณีโลชิงชา 

งานประเพณีเกี่ยวกับการศาสนา ฯลฯ เปนตน คาใชจายในการเปดงานอาคาร ครบรอบการจัดกิจกรรมวัน

สําคัญตาง ๆ เปนตน คาใชจายในการเปดงานอาคาร ครบรอบการจัดกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและปรากฏในแผนพัฒนา

สามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ. 2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและ

สรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟู สืบสาน อนุรักษและ

บูรณาการงานดานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่น ลําดับที่  5 หนา 83 
 8) คาใชจายในการสนับสนุนโครงการสงเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน หางไกลยาเสพ
ติด ต้ังไว 350,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและ

เยาวชน เกี่ยวกบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม, ในการพัฒนาทางดานกีฬา, ลูกเสือ-ยุวกาชาด, การแขงขัน

ทักษะทางวิชาการนักเรียน, การจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน, กิจกรรมฝกวิชาชีพนักเรียน, 

สงเสริมการเรียนรูวิถีชีวิตทองถิ่นของเด็กและเยาวชน, การอบรมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอรเน็ต

สําหรับเด็กเยาวชน และอ่ืนๆ ที่สงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด ทั้งนี้เปนไปตาม

ความตองการของเด็กและเยาวชน ในสังกัดศูนยเยาวชน ทต.เวียงพางคํา, การเตรียมความพรอมของเยาวชน 

การศึกษาดูงานเปดโลกทัศนสูโลกกวางของเด็กกอนจบการศึกษาภาคบังคับ, การจัดกิจกรรมปองกันสิทธิเด็ก 

การลวงละเมิดทางเพศ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานศึกษาไมกําหนดระดับ แผนงาน

การศึกษาและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและสงเสริม
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การศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม ลําดับที่ 

11,14,15,43,45 หนา 71,72,78,79 

 9) คาใชจายเกี่ยวกับโครงการสงเสริมการทองเทีย่วชุมชน ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจายเปน

คาใชจายในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการสงเสริมใหชมุชนเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการพัฒนา และอนุรักษ

แหลงทองเที่ยวในชุมชน โดยการฝกอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น จัดต้ังศูนยบริการนกัทองเทีย่ว ต้ังจายจากเงนิ

อุดหนนุทัว่ไป ปรากฏในงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 3 พฒันา

เศรษฐกิจพืน้ฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม และการทองเทีย่ว แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที ่ 4 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเทีย่วเมืองชายแดนและการบริหารจัดการทองเที่ยว สรางรายไดแก

ประชาชนและชุมชน ลําดับที่ 1,2,3 หนา 104 
 1.3.6) ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายอ่ืนๆ ต้ังไว 
42,030 บาท เพื่อจายเปน 
 1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว 40,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 – 2554 ยุทธศาสตร 6 ดานการพัฒนาการเมืองและการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนาแนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และ

สถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 22 หนา 139 

 2) คาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล ต้ังไว 2,030 บาท เพื่อจายเปนคาพาหนะนําสงเด็กไป

สถานพยาบาล สําหรับเด็กเล็กสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 203 คน ๆ ละ 10 บาท ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป(กําหนดวัตถุประสงคเดิม)  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2 

พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม 

ลําดับที่ 6 หนา 70 
 

 คาวัสดุ ต้ังไว รวม 3,321,864 บาท รายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1.3.7) ประเภท คาวสัดุสาํนักงาน ต้ังไว 120,000 บาท เพื่อจายเปน 

 -คาวัสดุสํานักงาน ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจัดซื้อส่ิงของตางๆที่ใชในสํานักงานของกองการศึกษาฯ 

เชน กระดาษ ปากกา กระดาษถายเอกสาร และวัสดุอ่ืน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 – 2554 

ยุทธศาสตร 6 ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและ

ปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136 

-คาวัสดุสํานกังาน ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานกังาน ประเภทส่ิงพิมพที่ไดจากการ

ซื้อหรือจางพมิพ สําหรับจดัหาหนงัสือพมิพประจําหมูบาน 10 หมูบาน หนงัสือกฎหมายระเบยีบเกี่ยวกับงาน
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ทองถิน่ หรือเอกสารทางวิชาการ เอกสารแบบพิมพ หนงัสืออ่ืนๆ ที่ เทศบาล รับซือ้ไว ฯลฯ ต้ังจายจากเงิน

รายได ปรากฏในงานศึกษาไมกําหนดระดับ แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวยีง

พางคํา พ.ศ.2552 – 2554 ยุทธศาสตร 6 ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนว

ทางการพัฒนาท่ี 5 พฒันาระบบการประชาสัมพนัธขอมลูขาวสารที่สําคัญแกประชาชน ลําดับที ่5 หนา 146 

 1.3.8) ประเภท คาวัสดุกีฬา ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอล 

,ตะกรอ ,ตาขายกีฬา เปนตน ต้ังจายเปนคาวัสดุกีฬาใหกับศูนยกีฬาตําบลเวียงพางคํา เพื่อใชสําหรับการ

ฝกซอมและแขงขันกีฬาระดับตางๆ และเปนคาวัสดุกีฬาใหกับศูนยกีฬาของแตละหมูบาน เพื่อใหเยาวชนเลน

กีฬาหางไกลยาเสพติด ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตร

ที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและ

เสริมสรางการกีฬาและนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับคุณภาพที่ดี ลําดับที่ 1 หนา 80 

 1.3.9)ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาอุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอร

เพิ่มเติม เชน เมาส ,เมมโมร่ีชิป,ตลับผงหมึก,โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ที่จําเปนสําหรับการใชงาน ฯลฯ ต้ัง

จายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 – 2554 ยุทธศาสตร 6 ดานการพัฒนาการเมืองและการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานท่ี

ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136 

 1.3.10)ประเภท คาวัสดุการศึกษา  ต้ังไว 121,800 บาท เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุการศึกษาเด็ก

เล็ก ในอัตราคนละ 600 บาท/ป สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ จํานวนเด็ก 203 คน ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป(กําหนดวัตถุประสงคเดิม)  ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงาน

การศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 – 2554 ยุทธศาสตร 6 ดานการ

พัฒนาการเมืองและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ 

ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136 

 1.3.11)ประเภท คาวัสดุอ่ืน ๆ คาอาหารเสริม(นม) ต้ังไว 1,546,464 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

อาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กที่ไดรับสารอาหารไมเพียงพอ สนับสนุนการสํารวจเด็กน้ําหนักตํ่ากวาเกณฑ ตก

สํารวจ จปฐ.,และสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก,เด็กนักเรียน ของโรงเรียนในพื้นที่ ไดรับอาหารเสริม (นม) 

เพิ่มเติมทั่วถึงทุกระดับชั้น อัตราคนละ 6 บาท/วัน เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 ศูนย จํานวน 280 วัน 

จํานวนเด็ก 203 คน เปนเงิน 341,040 บาท  เด็กนักเรียน จํานวน 2 โรงเรียน จํานวน 264 วัน เด็กนักเรียน

โรงเรียนบานปาเหมือด ระดับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.4 จํานวน 364 คน เด็กนักเรียนโรงเรียนเจาพอหลวง

อุปถัมภ ๕ ระดับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.4 จํานวน 92 คนรวมจํานวน 456 คน เปนเงิน 722,304 บาท ต้ัง

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กําหนดวัตถุประสงคเดิม) จํานวน 1,063,344 บาท และต้ังเพิ่มเติม ต้ังจาย

จากเงินรายไดของเทศบาล จํานวน 483,120 บาท สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานปาเหมือด ระดับเด็ก ป.5-ม.

3 จํานวน 293 คน เด็กนักเรียนโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๕ ระดับเด็ก ป.5-ป.6 จํานวน 12 คน  ปรากฏใน
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียง

พางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอก

ระบบใหมีความรูคูคุณธรรม ลําดับที่ 3 หนา 69  

1.3.12)ประเภทคาวัสดุอ่ืน ๆ คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  ต้ังไว  1,413,600 บาท เพื่อจาย

เปนคาอาหารกลางวันใหกับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลเวียงพางคํา จํานวน 4 ศูนย จํานวนเด็ก  162 

คน จํานวน 280 วัน อัตราคนละ 10บาท/วัน และสําหรับเด็กนักเรียนที่ไมไดรับจัดสรรสนับสนุนคาอาหาร

กลางวัน ของโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๕ และเด็กนักเรียนโรงเรียนบานปาเหมือด เพิ่มเติมใหไดรับอาหาร

กลางวันครบถวน รอยละ 100 โดยประมาณการเด็กนักเรียนที่ไมไดรับอาหารกลางวัน จํานวนประมาณ 400 

คนๆละ 12 บาท จํานวน 200 วันทําการ โดยกําหนดรายการอาหารท่ีประกอบเล้ียงกลางวันใหถูกหลัก

โภชนาการ เหมาะสมกับการพัฒนาตามวัยของเด็กนักเรียน  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กําหนด

วัตถุประสงคเดิม) จํานวน 453,600 บาท ต้ังจายจากเงินรายไดของเทศบาล จํานวน 960.000 บาท (ต้ัง

เพิ่มเติมจากเกณฑรายหัวเด็กในโรงเรียน รายละ 2 บาท 400 คน) ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2 

พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม 

ลําดับที่  4 หนา 69 
 1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ต้ังไว .......-.........บาท 
 

 1.5 หมวดเงินอุดหนุน  ต้ังไวรวมทั้งสิ้น 2,436,240 บาท 
1.5.1 ประเภทอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน   ต้ังไวรวม 25,000 บาท   

1) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลแมสาย   ต้ังไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน

คาใชจายในการจัดงานการแขงขันและเขารวมกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2552  เขารวมแขงขัน

จํานวน 3 เทศบาล7 อบต.โดย อบต.แมสาย เปนเจาภาพหลัก ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานกีฬาและ

นันทนาการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพาง

คํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนว

ทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางการกีฬาและนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับ

คุณภาพที่ดี ลําดับที่ 10 หนา 81 

 2) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลหวยไคร  ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน

คาใชจายงานนมัสการและสรงน้ําพระธาตุเจาดอยตุง ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานศาสนา วัฒนธรรม

ทองถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ของ ทต.เวียงพาง

คํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนว

ทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟู สืบสาน อนุรักษ และบูรณาการงานดานศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรมทองถิ่น ลําดับที่ 5 หนา 83 
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1.5.2 ประเภทอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปน

สาธารณประโยชนต้ังไวรวม  2,411,240 บาท   
 1) อุดหนุนการจัดกีฬาสีสัมพันธเยาวชน นักเรียน ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจายอุดหนุน

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบานปาเหมือด-โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๕ เพื่อเปนคาใชจาย

ในการจัดกิจกรรมการสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับการแขงขันกีฬาสีสัมพันธรอยดวงใจ นักเรียนปาเหมือด-เจาพอ

หลวงอุปถัมภ ๕ ประจําป 2552 ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนา

และวัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 3 

พัฒนาและเสริมสรางการกีฬาและนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับคุณภาพที่ดี ลําดับที่ 13 

หนา 82 

 2) อุดหนุนการจัดกีฬาสีสัมพันธกลุมแมสาย-เวียงพางคําสัมพันธ ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจาย

อุดหนุนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบานปาเหมือด-โรงเรียนเจาพอหลวงฯ เพื่อเปนคาใชจาย

ในการจัดกิจกรรมการสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับการแขงขันกีฬาสีสัมพันธรอยดวงใจ นักเรียนปาเหมือด-เจาพอ

หลวงอุปถัมภ ๕ ประจําป 2552 ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนา

และวัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 3 

พัฒนาและเสริมสรางการกีฬาและนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับคุณภาพที่ดี ลําดับที่ 14 

หนา 82 

 3) อุดหนุนโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๕ ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนโครงการ

เกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็กนักเรียนทางการเกษตร และใชประกอบอาหาร

กลางวัน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็ก

กอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม ลําดับที่ 17 หนาที่ 72 

 4) อุดหนุนโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๕ ต้ังไว 22,000 บาท เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนโครงการ

กิจกรรมวันสําคัญทองถิ่นและชาติ เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็กชาวไทยภูเขาเผาอาขา  เพื่อเสริมสรางทัศนคติ

ที่ดี คานิยมที่เหมาะสมกับวัย ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาและ

สงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม ลําดับที่ 18 

หนาที่ 73 

 5) อุดหนุนโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๕ ต้ังไว 69,120 บาท เพื่อจายเปนเงินสนับสนุน 

โครงการจัดหาบุคลากรทองถิ่นพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน  เพื่อการสนับสนุนสงเสริมการ
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เรียนรูของเด็กระดับอนุบาล ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 

1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและ

สงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม ลําดับที่ 6 

หนา 70 

 6) อุดหนุนโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๕ ต้ังไว 249,600 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียน

เจาพอหลวงอุปถัมภ ๕ ตามโครงการอาหารกลางวันใหกับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวนเด็ก ณ.วันที่ 10 

มิถุนายน 2551 จํานวนนักเรียน 104 คน จัดสรร 100 % ของจํานวนนักเรียน  จํานวน 200 วัน อัตราคนละ 10 

บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กําหนดวัตถุประสงคเดิม) จํานวน 208,000 บาท และต้ังจายเพ่ิมเติม 

อัตราคนละ 2 บาท จากเงินรายไดเทศบาล 41,600 บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในงานระดับกอนวัย

เรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -

2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนา

ที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคู

คุณธรรม ลําดับที่ 4 หนา 69    

 7) อุดหนุนโรงเรียนบานปาเหมือด ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการคายบูรณา

การ 8 สาระ สงเสริมการเรียนรูเด็กนักเรียน  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.

2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการ

พัฒนาที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรู

คูคุณธรรม ลําดับที่ 13 หนา 72 

 8) อุดหนุนโรงเรียนบานปาเหมือด ต้ังไว 69,120 บาท เพื่อจายเปนเงินสนับสนุน โครงการจัดหา

บุคลากรทองถิ่นพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน  เพื่อการสนับสนุนสงเสริมการเรียนรูของเด็กระดับ

อนุบาล  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาใน

ระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม ลําดับที่ 6 หนา 70 

 9) อุดหนุนโรงเรียนบานปาเหมือดโครงการอาหารกลางวัน ต้ังไว 729,600 บาท เพื่อจายเปน

เงินอุดหนุนโรงเรียนบานปาเหมือด ตามโครงการอาหารกลางวันใหกับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวนเด็ก 

ณ.วันที่ 10 มิถุนายน 2551 จํานวนนักเรียน 507 คน  จัดสรร 60 % ของจํานวนนักเรียน คน จํานวน 200 วัน 

จํานวน 304 คน อัตราคนละ 10 บาท   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กําหนดวัตถุประสงคเดิม) จํานวน 

608,000 บาท และต้ังจายเพิ่มเติม อัตราคนละ 2 บาท และต้ังจายจากเงินรายไดเทศบาล 121,600 บาท   

ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาท่ี  2 
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พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคู

คุณธรรม ลําดับที่  4 หนา 69 

 10) อุดหนุนศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลเวียงพางคํา ต้ังไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน

ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลเวียงพางคํา ในการโครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน จัดซื้อส่ือวัสดุอุปกรณ

สําหรับจัดการเรียนการสอน หนังสือที่จําเปนไวใชในหองสมุดประชาชน ตําบลเวียงพางคํา และสงเสริมการ

เรียนรูในกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา ศรช.ตําบลเวียงพางคํา ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานการศึกษาไม

กําหนดระดับ แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการแนวทางการ

พัฒนาที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรู

คูคุณธรรม ลําดับที่ 23 หนา 74 

 11) อุดหนุนศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดวิเชตรมณี หมูที่ 4 ต้ังไว 114,800 บาท เพื่อจาย

เปนเงินอุดหนุนศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดวิเชตรมณี หมูที่ 4 ตามโครงการอาหารกลางวันใหกับเด็กเล็ก 

จํานวนเด็ก ณ.วันที่ 10 มิถุนายน 2551 จํานวนเด็กเล็ก 41 คน จัดสรร 100 % ของจํานวนเด็กเล็ก  จํานวน 280 

วัน อัตราคนละ 10 บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กําหนดวัตถุประสงคเดิม)  ต้ังจายจากเงินอุดหนุน 

ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ 

ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็ง

ของชุมชน แนวทางการแนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน 

การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม ลําดับที่ 4 หนา 69 

 12) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตาม

โครงการแขงขันกีฬา “พรหมมหาราชคัพ” ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 3 

พัฒนาและเสริมสรางการกีฬาและนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับคุณภาพที่ดี ลําดับที่ 7 

หนา 81 

 13) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย ต้ังไว 52,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตาม

โครงการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณี งานรัฐพิธี งานประจําป เพื่ออนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่น และนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององคพระมหากษัตริยไทยและพระบรมวงศานุวงค ฯลฯ ตาม

หนังสือ ที่ ชร 7801/ว1189 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2551  แยกเปน 

- งานวันพอขุนเม็งรายมหาราช จํานวน 20,000 บาท 

- งานรัฐพิธี วันจักรี จํานวน 2,000 บาท  

- งานวันฉัตรมงคล จํานวน 2,000 บาท 

- งานวันแมแหงชาติ จํานวน 3,000 บาท 

- งานไหวสาแมฟาหลวง จํานวน 2,000 บาท 
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- งานวันปยะมหาราช จํานวน 2,000 บาท 

- งานวันพอแหงชาติ จํานวน 3,000 บาท 

- กิจกรรมกิ่งกาชาด อําเภอแมสาย จํานวน 5,000 บาท 

- งานบวงสรวงพระเจาพรหมมหาราช จํานวน 10,000 บาท 

- งานนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง จํานวน 3,000 บาท 

ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟู 

สื บ ส า น  อนุ รั ก ษ  แ ล ะ บู รณา ก า ร ง า น ด า น ศ า ส น า  ป ร ะ เ พ ณี  วั ฒน ธ ร ร ม ท อ ง ถิ่ น  ลํ า ดั บ ที่ 

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 หนา 84,85,86 
 14) อุดหนุนคณะกรรมการศูนยการเรียนรูพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดวิเชตรมนี หมูที่ 4 ต้ัง
ไว 40,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการศึกษาการเรียนรูของบุตรหลานพุทธศานิกชน ในการจัด

กิจกรรมของศูนยการเรียนรูพระพุทธศาสนาวันอาทิตย สนับสนุนการเรียนรูของสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดวิเชตรมณีหมู 4 การจัดส่ือการเรียนการสอน สงเสริมโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดอาทิตยฯ  ต้ังจายจากเงิน

รายได ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็ม

แข็งของชุมชน แนวทางการแนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน 

การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม ลําดับที่ 41.42 หนา 78 
 15) อุดหนุนจังหวัดเชียงราย ตามโครงการสราง “พุทธมณฑลสมโภช 750 ป เมืองเชียงราย”  
ต้ังไว 100,000 บาท  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 4 

สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟู สืบสาน อนุรักษ และบูรณาการงานดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น 

ลําดับที่ 5 หนา 83 
 16) อุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย  ตามโครงการแขงขันกีฬาแหงชาติ 
ภาค 5 ครั้งที่ 38  ต้ังไว 25,000 บาท ตามหนังสือ สํานักงานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย ที่ กก 

5103.5.02/19459 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ 

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.

2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการ

พัฒนาที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางการกีฬาและนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับคุณภาพที่ดี 

ลําดับที่ 2 หนา 80 

 17) อุดหนุนคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเอดสตําบลเวียงพางคํา  ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อ

จายเปนเงินอุดหนุนการศึกษาเอดสตําบลเวียงพางคํา เพื่อสนับสนุนโครงการชวยเหลือเด็กกําพราและเด็กที่



 92
ไดรับผลกระทบจากเอดส เพื่อสนับสนุนเปนทุนในการดํารงชีพ สมทบกองทุนการศึกษาเอดสตําบลเวียงพาง

คํา ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการที่รับผิดชอบกําหนด ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการแนวทางการ

พัฒนาที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรู

คูคุณธรรม ลําดับที่ 2 หนา 69 
 18) อุดหนุนคณะกรรมการกองทุนเวียงพางคําสรางสรรคสานฝนเด็กใหเปนจริง ต้ังไว 
150,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการกองทุน เวียงพางคําสรางสรรค สานฝนเด็กใหเปนจริง

เปนทุนในการดํารงชีพสําหรับนักเรียนดอยโอกาสทางการศึกษา เพื่อเปนคาใชจายในการสนับสนุนทุนในการ

ดํารงชีพ / เงินชวยเหลือคาใชจายผูปกครองยากไร สําหรับเด็กเรียนดี – ยากจน จํานวน 150 คน ทั้งนี้ สนับสนุน

ทุนในการดํารงชีพ ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการรวมสภาเทศบาล. / คณะกรรมการกองทุนฯและผูบริหาร 

กําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการแนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษา

ในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม ลําดับที่ 1 หนา 69 
 19)อุดหนุนคณะกรรมการกองทุนเวียงพางคําสรางสรรคสานฝนเด็กใหเปนจริง  ต้ังไว 20,000 
บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการกองทุนเวียงพางคําสรางสรรค สานฝนเด็กใหเปนจริง เพื่อสนับสนุน

ทุนในการดํารงชีพ/เงินเหลือผูปกครองที่เกี่ยวกับการศึกษาแกบุตรหลานผูทําคุณประโยชนใหกับชุมชน ในเขต

ตําบลเวียงพางคํา ทั้งนี้ สนับสนุนทุนในการดํารงชีพ ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการรวมสภาเทศบาล. / 

คณะกรรมการกองทุนฯและผูบริหาร กําหนด ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการแนวทางการ

พัฒนาที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรู

คูคุณธรรม ลําดับที่ 12 หนา 71 

 20) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 10 หมูบาน ต้ังไว 40,000 บาท  เพื่อจายอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน 10 หมูบาน หมูบานละ 4,000 บาท ของตําบลเวียงพางคํา ในการเปนคาใชจายสงเสริม

สุขภาพอนามัยของประชาชน สงเสริมการจัดกีฬาของแตละหมูบาน ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนประกอบ

โครงการ ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพาง

คํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนว

ทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางการกีฬาและนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับ

คุณภาพที่ดี ลําดับที่ 11 หนา 82 
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 21) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 10 หมูบาน ต้ังไว 140,000 บาท เพื่อจายอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน 10 หมูบาน ของตําบลเวียงพางคํา เพื่อสนับสนุนประชาชนในการจัดงานวัฒนธรรม

ประเพณีตางๆ แยกเปน  

  - งานประเพณีลอยกระทง สนับสนุนหมูบานละ 6,000 บาท 10 หมูบาน เปนเงิน 60,000 บาท 

- งานประเพณีสงกรานต รดน้ํา ขอพรผูสูงอายุ สนับสนุนหมูบานละ 5,000 บาท 10 หมูบาน   

เปนเงิน 50,000 บาท 

  - งานประเพณีแหเทียนพรรษา   สนับสนุนหมูบานละ 3,000  บาท 10  หมูบาน  เปนเงิน 30,000 บาท 

ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 4  สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟู 

สืบสาน อนุรักษและบูรณาการงานดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น ลําดับที่ 5 หนา 83 

 22) อุดหนุนคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบลเวียงพางคํา ต้ังไว 300,000 บาท เพื่อจายเปน

คาใชจายดําเนินโครงการศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยตําบลเวียงพางคํา การจัดบอรดนิทรรศการ การ

ดําเนินงานสภาวัฒนธรรมตําบลเวียงพางคํา หนวยอบรมประชาชน(อ.ป.ต.) โครงการสงเสริมการอบรมธรรมะ 

จริยธรรม คุณธรรม เพื่อสงเสริมการเรียนรูทางดานศาสนา วัฒนธรรม  การสนับสนุนสงเสริมและอนุรักษ

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นอยางมีคุณคาของเยาวชน การจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมตางๆ เชน งาน

ประเพณีตนเกี๊ยะ สลากภัทร ประเพณีรดน้ําดําหัวพอบานและผูสูงอายุ การจัดงานประเพณีชนเผาอาขา 

ประเพณีต้ังธรรม ประเพณีปริวาสธรรม ประเพณีบวงสรวงเจาแมบัวเขียว เปนการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น 

โดยเปนกิจกรรมที่สรางความเขมแข็งและสงเสริมการรียนรูของกลุมองคกรที่สามารถดําเนินการไดดีกวาที่

เทศบาลจัดทําเอง ตลอดจนสนับสนุนโครงการสืบคนประวัติศาสตร วัฒนธรรมทองถิ่น,คายเยาวชนรักชาติ-รัก

ถิ่น ,โครงการเฝาระวังทางวัฒนธรรมฯ รวมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และเครือขายสภา

วัฒนธรรมในพื้นที่ ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรม และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ. 2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการ

พัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมและ

สนับสนุนการฟนฟู สืบสาน อนุรักษและบูรณาการงานดานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่น ลําดับที่  

1,2,4,6,7,8,9,10,22 หนา 83,8486 

 23) อุดหนุนคณะกรรมการศูนยเยาวชนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจาย

เปนคาใชจายสงเสริมความเขมแข็งและกระบวนการเรียนรูของคณะกรรมการที่มาจากภาคเด็ก เยาวชน รองรับ

กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการสงเสริมสนับสนุนของเทศบาลและองคกรภาคเอกชน ใหเกิดความตอเนื่องและ

ยั่งยืน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานศึกษาไมกําหนดระดับ แผนงานการศึกษาและปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

และสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัย

เรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม ลําดับที่ 11,14,15,43,45 หนา 71,72,78,79 
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1.6 หมวดรายจายอ่ืนๆ  ต้ังไว  -  บาท 

 
2. รายจายเพื่อการลงทุน   ต้ังไวทั้งสิ้น 423,000  บาท  
   หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง   ต้ังไวรวม 423,000 บาท 
2.1 คาครุภัณฑ  ต้ังไว  23,000 บาท 

2.1.1) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ต้ังไว 13,000 บาท เพื่อจายเปนคาซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบ 

ดิจิตอล สําหรับพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานดานส่ือการเรียนการสอน  การออกตรวจนิเทศ การ

ประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมตางๆ จํานวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณสมบัติ คุณลักษณะ Spec ข้ันตํ่าของกลอง

ดิจิตอล มีรายละเอียดดังนี้ 

-  เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera) 

- ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ (Image sensor)ความละเอียดไมนอยกวา 

10  ลานพิกเซล 

- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 

- สามารถถอดเปลี่ยนส่ือบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเม่ือขอมูลเต็ม หรือ เมื่อตองการเปลี่ยน  

- สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรได 

- มีกระเปาบรรจุกลอง 

ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑราคามาตรฐานสํานักงบประมาณ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.

เวียงพางคํา พ.ศ.2552 – 2554 ยุทธศาสตร 6 ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนว

ทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแก

ประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136 

2.1.2) ครุภัณฑงานครัว ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายสําหรับจัดหาเคร่ืองทําน้ําเย็นศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 9 โดยมีคุณสมบัติคุณลักษณะรายละเอียด ดังนี้ 

- แบบตอทอประปา จํานวนไมนอยกวา 1 ก็อก 

- ตัวเคร่ืองทั้งภายนอกและภายในทําดวยโลหะไมเปนสนิม 

- ถังบรรจุน้ําภายในทําดวยโลหะไมเปนสนิม ไรสารตะกั่ว 

- มีอุปกรณควบคุมการเปด-ปดน้ํา 

- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 

- ใชไฟฟา AC 220 โวลท 50 เฮิรตซ 

- ราคาไมรวมคาติดต้ัง อุปกรณการติดต้ัง เชน เบรคเกอรกันดูด และไมรวมเคร่ืองกรองน้ํา 

ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑราคามาตรฐานสํานักงบประมาณ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.

เวียงพางคํา พ.ศ.2552 – 2554 ยุทธศาสตร 6 ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนว
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ทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแก

ประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136 
 

 2.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง    ต้ังไว  400,000    บาท 

 2.2.1) ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมทรัพยสินที่ดินและสิ่งกอสราง ต้ังไว 

400,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน อาคารสถานท่ี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจน

ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบานฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท  ต้ังจาย

จากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสาม

ป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความ

เข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาใน

ระบบและนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม ลําดับที่ 8,10,36 หนา 70,71, 77 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา 
อําเภอแมสาย   จังหวัดเชียงราย 

รายจายจาํแนกงบกลาง 
 

 
        

1. รายจายงบกลาง ต้ังไว  รวม 1,619,292 บาท  แยกเปน  
 

 1.ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ต้ังไว รวม  1,114,292  บาท แยกเปน  
 

 1.1  คาใชจายในการจัดการจราจร  โดยพิจารณาจายจากเงินคาปรับตามกฎหมายจราจรทาง
บก ต้ังไว 100,000.- บาท  เพื่อจายเปนคารางวัลในคดีจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกในเขต

เทศบาล เปนคาจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณเกี่ยวกบัการจราจร เชน สี ทนิเนอร แผนก้ันจราจร กรวยยางสีสม ปาย

หามจอด สัญญาณไฟจราจร กระจกโคงติดต้ังตามทางแยก และวัสดุอ่ืนที่เกี่ยวของ เพื่ออํานวยประโยชนแก

ประชาชนที่จะพึงไดรับ ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฎใน

แผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรพฒันา

โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่5 พัฒนาระบบจราจรทางบก ลําดับที่ 1และ 2 

หนา 123 

 1.2 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ต้ังไว    26,788    บาท เพื่อจายเปนคาบํารุง

สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ประจําป 2552 โดยคาํนวณตามระเบียบขอบังคับสมาคมสันนบิาตเทศบาล

แหงประเทศไทย พ.ศ. 2541 ขอ 16 โดยพิจารณาจากรายรับจริงที่ผานมา ไมรวมเงินอุดหนนุ เงนิจายขาดเงนิ

สะสม เงินอุดหนนุทัว่ไป และเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ แตทัง้นี้ตองไมเกิน 750,000 บาท ต้ังจายจากเงนิรายได 

ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฎในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 

2552-2554 ยทุธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรพฒันาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที ่2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการสูการบริการที่ดีแก

ประชาชน ลําดับที่ 31 หนา 141 

 หมายเหตุ : แสดงวิธีคิด  16,040,151.16 x  0.00167   คํานวณได  26,787.05 บาท ต้ังไว 26,788 บาท 

  16,040,151.16 คือ รายรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไมรวมเงนิอุดหนุนทุกประเภท 
 1.3  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) ต้ังไว       367,516    
บาท เพื่อจายเปนคาสมทบกองทนุบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น โดยคํานวณจายในอัตรารอยละ 2 

ของประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ไมรวมรายไดประเภทพันธบัตร เงนิกู เงนิที่มีผูอุทิศให 

เงินอุดหนนุทกุประเภท และเงนิจายขาดเงินสะสม) ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ

กลาง และปรากฏในแผนพฒันาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552-2554 ยทุธศาสตรที่ 6 
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ยุทธศาสตรพฒันาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่2 พัฒนาและ

ปรับปรุงบุคลากร วสัดุ ครุภัณฑ และสถานท่ีปฏิบัติราชการสูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 28 หนา 140 

       หมายเหตุ : แสดงวิธีคํานวณ (18,375,800 )x 2 % = 367,516 บาท 

        18,375,800 คือ ประมาณการรายรับสุทธิของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไมรวมเงนิอุดหนนุ 

 1.4 เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม ต้ังไว    326,988    บาท เพือ่จายเปนคาสมทบกองทนุ

ประกันสังคมแกพนกังานจาง เปนเงนิทีน่ายจาง และลูกจางตองนาํสงเขากองทนุประกันสังคมทกุเดือน ในอัตรา

รอยละ 10 ของคาจาง พนักงานจางทัง้หมดในสังกัด จํานวน 35 อัตรา ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป(กาํหนด

วัตถุประสงคเดิม)  จํานวน 132,220 บาท เงินรายไดของเทศบาล จาํนวน 194,768 บาท ปรากฏในแผนงาน

งบกลาง งานงบกลาง และปรากฎในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา พ.ศ. 2552-2554 

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่2 

พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการสูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 15 

หนา 138        

 หมายเหตุ : แสดงวิธีคิด  3,269,880 x 10% = 326,988 บาท 

  3,269,880 คือ ประมาณการในหมวดคาจางช่ัวคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 1.5 คาใชจายเพื่อใหทุนการศึกษา ต้ังไว 293,000 บาท เพื่อจายเปนเงนิทุนการศึกษาระดับ

ปริญญาโทของผูบริหาร พนกังานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปละ 60,000 บาท และระดับปริญญาตรีของ

ผูบริหาร พนกังานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลปละ 33,000 บาท ตลอดจนเงนิทนุการศึกษาสําหรับเด็ก

เยาวชนผูดอยโอกาสในการศึกษาตอสูงกวาภาคบังคับ และคาใชจายในการศึกษาตอหลักสูตร คุรุศาสตร

บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย สําหรับผูดูแลเด็ก ศูนยละ 40,000 บาท จํานวน 5 แหง เปนเงิน 200,000 บาท 

ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป(กําหนดวตัถุประสงคเดิม)  จํานวน 200,000 บาท เงนิรายไดของเทศบาล 

จํานวน 93,000 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฎในแผนพัฒนาสามปของเทศบาล

ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552-2554 ยทุธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพฒันา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการสูการ

บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 27 หนา 140 

 2.ประเภทเงนิสํารองจาย ต้ังไว 500,000 บาท เพื่อจายในกรณีจาํเปน หรือบรรเทาความเดือดรอน

ของประชาชน ที่ไมสามารถคาดการณได ต้ังจายจากเงนิรายได จาํนวน 160,360 บาท และต้ังจายจากเงนิ

อุดหนนุทัว่ไป จํานวน 339,640 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฎในแผนพัฒนาสามป

ของเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา พ.ศ. 2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ยทุธศาสตรพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี แนวทางการพฒันา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติ

ราชการสูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136 

3. เงินชวยเหลือคาทําศพ  ต้ังไว  5,000    บาท     เพื่อจายเปนคาชวยเหลือคาทําศพของ

พนักงานจาง  จํานวน    5,000 บาท   รวมทั้งส้ิน จาํนวน    5,000    บาท ต้ังจายจากรายได ปรากฏในแผนงาน

งบกลาง งานงบกลาง และปรากฎในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา พ.ศ. 2552-2554 
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ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที ่2 

พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการสูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 21 

หนา 136 
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ตารางสรุปคาใชจายตามแผนงาน/หนวยงาน  

ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2552 
ดาน /แผนงาน /งาน เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คาสาธาร เงิน รายจาย คาครุภัณฑ รวม 

 และคาจาง ชั่วคราว ใชสอยและ ณูปโภค อุดหนุน อื่น ที่ดินและ
 ประจํา วัสดุ  สิ่งกอสราง

สํานักปลัด    

ดานบริหารทั่วไป    

แผนงานบริหารทั่วไป     
-งานบริหารทั่วไป 2,653,460 1,366,680 4,064,120 453,400 378,000 - 1,550,240 10,465,900

-งานวางแผนสถิติและวิชาการ - - - - - 100,000 - 100,000 

รวมเปนเงิน 2,653,460 1,366,680 4,064,120 453,400 378,000 100,000 1,550,240 10,565,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

-งานปองกันภัยฝายพลเรือน - - 550,000 - 20,000 - - 570,000

รวมเปนเงิน - - 550,000 - 20,000 - - 570,000

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข 

  

-งานบริการสาธารณสุขและอื่น - - 645,000 - 200,000 - 210,000 1,055,000

รวมเปนเงิน - - 645,000 - 200,000 - 210,000 1,055,000

แผนงานสังคมสงเคราะห   

-งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห 

- - 430,000 - 160,000 3,262,000 - 3,852,000

รวมเปนเงิน - - 430,000 - 160,000 3,262,000 - 3,852,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

  

-งานสงเสริมและสนับสนุน   

ความเขมแข็งของชุมชน - - 1,270,000 - 232,000 - 54,000 1,556,000

รวมเปนเงิน - - 1,270,000 - 232,000 - 54,000 1,556,000

ดานการเศรษฐกิจ   

แผนงานการเกษตร   

-งานสงเสริมการเกษตร - - - - 282,500 - - 282,500

-งานอนุรักษแหลงนํ้าปาไม - - 70,000 - - - - 70,000

รวมเปนเงิน - - 70,000 - 282,500 - - 352,500

รวมทั้งสิ้น 2,653,460 1,366,680 7,029,120 453,400 1,272,500 3,362,000 1,814,240 17,951,400 

กองคลัง   

ดานบริหารทั่วไป   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

-งานบริหารงานคลัง 678,600 191,400 444,200 - - - 39,500 1,353,700

รวมทั้งสิ้น 678,600 191,400 444,200 - - - 39,500 1,353,700
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 ประจํา วัสดุ  สิ่งกอสราง

กองชาง   

ดานบริการชุมชนและสังคม   

แผนงานเคหะและชุมชน   

-งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ   

เคหะและชุมชน 768,180 193,800 565,000 - - - 97,500 1,624,480

-งานไฟฟาและถนน - - 100,000 - - - - 100,000

-งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ - - 100,000 - - - - 100,000 

-งานบําบัดนํ้าเสีย - - 30,000 - - - - 30,000
รวมเปนเงิน 768,180 193,800 795,000 - - - 97,500 1,854,480

ดานการเศรษฐกิจ   

แผนงานอุตสาหกรรมและ   

การโยธา   

-งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน - - - - 132,408 -  2,931,000 3,063,408

รวมเปนเงิน - - - - 132,408 -  2,931,000 3,063,408

         

รวมทั้งสิ้น 768,180 193,800 795,000 - 132,408 - 3,028,500 4,917,888 

   

กองการศึกษา 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

  

แผนงานการศึกษา   

-ง านบ ริหาร ท่ั ว ไป เ ก่ี ย ว กับ
การศึกษา 

391,260 1,518,000 795,000 - - - 413,000 3,117,260

-งานระดับกอนวัยเรียนและ   

ประถมศึกษา - - 3,533,894 - 1,534,240 - 10,000 5,078,134

-งานการศึกษาไมกําหนดระดับ - - 200,000 - 70,000 - - 270,000

รวมเปนเงิน 391,260 1,518,000 4,528,894 - 1,604,240 - 423,000 8,465,394

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

  

-งานกีฬาและนันทนาการ - - 465,000 - 220,000 - - 685,000

-งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน       - 350,000 - 612,000 - - 962,000

งานวิชาการสงเสริมทองเท่ียว - - 20,000 - - - - 20,000

รวมเปนเงิน - - 835,000 - 832,000 - - 1,667,000

         

รวมทั้งสิ้น 391,260 1,518,000 5,363,894 - 2,436,240 - 423,000 10,132,394 
 

ดานดําเนินงานอื่น   

แผนงานงบกลาง   

-คาใชจายคาปรับจราจร - - - - - - - 100,000 

-คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลฯ - - - - - - - 26,788
-เงินสมทบกองทุนบําเหน็จฯ - - - - - - - 367,516
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-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - - - - - - - 326,988
-เงินทุนการศึกษาฯ - - - - - - - 293,000 
-เงินสํารองจาย - - - - - - - 500,000
-เงินชวยเหลือคาทําศพ - - - - - - - 5,000
รวมทั้งสิ้น - - - - - - - 1,619,292

         
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 4,491,500 3,269,880 13,632,214 453,400 3,841,148 3,362,000  5,305,240 35,974,674

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




