102

(ราง)

เทศบัญญัติ

เรือ่ ง

งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552

ของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

103

สารบัญ
เรื่อง

หนา

สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

2

สวนที่ 2
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552

11

สวนที่ 3
ประมาณการรายรับ
รายจายตามแผนงาน
รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน
-สํานักปลัด
-กองคลัง
-กองชาง
-กองการศึกษา
-รายจายจําแนกงบกลาง

14
18
40
41
67
72
80
96

สวนที่ 4
งบประมาณรายจายเฉพาะการ
ภาคผนวก
-ตารางสรุปคาใชจายตามแผนงาน/หนวยงาน
-สําเนาบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบล
-เอกสารประมาณการคาใชจายโครงการของชาง

-

99
102

(ราง)

ส่วนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

ของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

1

2

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
บัดนี้ถึงเวลาที่ ผูบริหารเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผูบริหารเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จึง
ขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายใน
การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ดังตอไปนี้
1.สถานะการคลัง
ในปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตําบลเวียงพางคําไดประมาณการรายรับไว
จํานวน 35,974,674.-บาท โดยในสวนของรายไดที่เทศบาลตําบลจัดเก็บเอง จะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไว จํานวน 35,974,674.บาท ซึ่ ง คาดว า จะสามารถไปจั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะด า นต า งๆ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง การจั ด ทํ า
งบประมาณของเทศบาลตําบลเปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล (รายจายเทากับรายรับ) นอกจากนั้น
ขณะนี้เทศบาลตําบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู 7,537,466.69 บาท
2.การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน
ในปงบประมาณที่ผานมา แมวารายรับของเทศบาลตําบลจะมีจํานวนจํากัด เมื่อเปรียบเทียบ
กับภารกิจตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายก็ตาม แต
เทศบาลตําบลก็สามารถดําเนินกิจการตามที่ไดตั้งงบประมาณรายจายไวครบถวนทุกประการ
2.1 รายรับปงบประมาณ 2552
รายรับ

ประมาณการไว รวมทั้งสิน้ 35,974,674 บาท
รับจริง
ป 2550

ประมาณการ ประมาณการ
ป 2551
ป 2552

หมายเหตุ

ก. รายไดภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.2 ภาษีบํารุงทองที่
1.3 ภาษีปาย
1.4 อากรการฆาสัตว
1.5 ภาษีคาธรรมเนียมรถยนต,ลอเลื่อน
1.6 ภาษีมูลคาเพิ่ม
1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.8 ภาษีสุรา

15,679,158.35
1,610,758.12
35,184.66
423,426.00
6,499,001.68
90,672.97
1,035,223.43

16,885,400
700,000
37,000
340,000
3,000
50,000
9,450,000
40,000
620,000

17,698,400
1,000,000
50,000
400,000
3,000
50,000
9,450,000
80,000
1,020,000

หนา 14
หนา 14
หนา 14
หนา 14
หนา 14
หนา 14
หนา 14
หนา 14
หนา 14
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1.9 ภาษีสรรพสามิต
1.10คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม
1.11 คาภาคหลวงแร
1.12 คาภาคหลวงปโตรเลียม
1.13 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมที่ดิน
1.14 อากรประทานบัตรและอาชญา
บัตรประมง
ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร
1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ
ใบอนุญาต
1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
1.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต
การขายสุรา
1.3 คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน
1.4 คาธรรมเนียมการควบคุมอาคาร
1.5 คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
1.6 คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่ง
ปฏิกูล
1.7 คาธรรมเนียมในการออกหนังสือ

รับจริง
ประมาณการ ประมาณการ
ป 2550
ป 2551
ป 2552
2,701,347.72
3,500,000
3,500,000
5,542.20
300
300
25,185.48
10,000
10,000
50,620.09
35,000
35,000
3,202,196.00
2,100,000
2,100,000

หมายเหตุ
หนา 14
หนา 14
หนา 15
หนา 15
หนา 15

-

100

100

หนา 15

102,201.45

79,200

486,400

หนา 15

-

9,600

9,600

หนา 15

2,798.45

500

500

หนา 15

40.00
-

100
-

100
500
400,000
3,000

หนา 15
หนา 15
หนา 15
หนา 15

-

-

1,000

หนา 15

-

-

100

หนา 15

-

-

100

หนา 16

-

1,000

100
100
1,000

หนา 16
หนา 16
หนา 16

1,875.00

5,000

5,000

หนา 16

รับรองการแจงการจัดการตั้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

1.8 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสาน
และฌาปนสถาน
1.9 คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผน
ประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา
1.10 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
1.11คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา
1.12 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม(น้ําบาดาล)
1.13 คาปรับ พ.ร.บ.จราจร
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1.14 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและ
เทศบัญญัติทองถิน่
1.15 คาปรับการผิดสัญญา
1.16 คาปรับอืน่ ๆ
1.17 คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
1.18 คาใบอนุญาตประกอบการคา
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
1.19 คาใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานที่
จําหนายหรือสะสมอาหารใน
สถานที่เอกชนที่ประกอบการคา
1.20 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่
หรือทางสาธารณะ
1.21 คาใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน
1.22 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร
1.23 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
โฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
1.24 คาใบอนุญาตอื่น ๆ
2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
2.1 คาเชาหรือบริการสถานที่
2.2 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย
4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
4.1 คาขายแบบแปลน
4.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

รับจริง
ป 2550

ประมาณการ ประมาณการ
ป 2551
ป 2552
100

หมายเหตุ
หนา 16

14,718.00
10,520.00

1,000
10,000

1,000
100
10,000

หนา 16

61,250.00

40,000

40,000

หนา 16

10,000.00

10,000

10,000

หนา 16

-

-

1,000

หนา 16

1,000.00
-

2,000
-

2,000
500

หนา 17
หนา 17

-

-

500

หนา 17

-

-

100

หนา 17

98,589.36
98,589.36

40,000
40,000

90,500
500
90,000

หนา 17
หนา 17
หนา 17

-

-

-

หนา 17

160,202.00
137,800.00
22,402.00

100,400
100,000
400

100,500
100,000
500

หนา 17
หนา 17
หนา 17

หนา 16
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ค. รายไดจากทุน
-เงินสํารองรายรับ
ง. เงินชวยเหลือ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมเงินรายรับ

รับจริง
ป 2550
-

ประมาณการ ประมาณการ
ป 2551
ป 2552

4,975,958.83
5,729,072.00
5,729,072.00

11,825,600
11,825,600

17,598,874
17,598,874

26,745,181.99

28,930,600

35,974,674

งบประมาณ
ป 2551

งบประมาณ
ป 2552

หมายเหตุ

หนา 17

2.2 รายจายตามแผนงาน
ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2550

หมายเหตุ

1. ดานบริหารทั่วไป
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

6,996,620.93
1,252,025.00

7,042,060
3,445,000

11,919,600
570,000

หนา 18,19
หนา 20,21

4,202,292.54
249,009.50
824,471.00
1,602,118.84
3,113,721.00

7,118,038
300,000
3,052,000
1,411,000
1,454,000

8,465,394
1,055,000
3,852,000
1,854,480
1,556,000

หนา 22,23
หนา 24,25
หนา 26,27
หนา 28,29
หนา 30,31

1,119,255.00

1,132,000

1,667,000

หนา 32,33

2,602,400.00

2,428,600

3,063,408

หนา 34,35

110,000.00
-

342,500
-

352,500
-

หนา 36,37

350,209.00
22,422,122.81

1,205,402
28,930,600

1,619,292
35,974,674

หนา 38,39

2. ดานบริการชุมชนและสังคม
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

3. ดานการเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
3.2 แผนงานการเกษตร
3.3 แผนงานการพาณิชย

4. ดานการดําเนินงานอืน่
4.1 แผนงานงบกลาง
รวม
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2.3 รายจายตามหมวดรายจาย
หมวด
1. รายจายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและคาจาง
ประจํา
3. หมวดคาจางชั่วคราว
4. หมวดคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ
5. หมวดคาสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดรายจายอื่น
8. หมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง
รวม

จายจริง
ป 2550
350,209.00
2,846,492.95

งบประมาณ
ป 2551
1,205,402.00
3,434,250.00

งบประมาณ
หมายเหตุ
ป 2552
หนา
1,619,292.00
96
4,491,500.00 41,67,72,80

1,110,830.00
6,470,708.61

2,363,520.00
11,120,388.00

3,269,880.00 42,67,72,80
13,632,214.00 43,68,73,81

262,958.25
1,184,712.00
1,127,467.00
9,068,745.00

240,000.00
1,971,240.00
2,812,000.00
5,783,800.00

453,400.00
55
3,841,148.00 57,76,87
3,362,000.00
62
5,305,240.00 63,70,76,94

22,422,122.81

28,930,600.00

35,974,674.00

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม (รายจายทีไ่ มนําไปตั้งงบประมาณ)
จายจาก

รายการ

1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1.ศูนยเด็กเล็กกรมพัฒนาชุมชน
(เดิม)
1.1โครงการจัดหาอาหารกลางวัน
1.2โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)
1.3 คาตอบแทนครูผูดูแลเด็ก
1.4 เงินประกันสังคม
1.5 คาวัสดุการศึกษา
1.6 คาพาหนะนําสงนักเรียนฯ
1.7 คาครองชีพชั่วคราว
2.สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สปช.เดิม)
2.1โครงการจัดหาอาหารกลางวัน
2.2โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)

ป 2550
(เปนเงิน / บาท)

ป 2551
(เปนเงิน / บาท)

5,108,219.00
-

-

276,000.00
193,200.00
592,551.00
34,399.00
26,910.00
96,000.00

-

784,500.00
586,420.00

-
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รายการ
3.ศูนยเด็กเล็กกรมการศาสนา
(เดิม)
3.1โครงการจัดหาอาหารกลางวัน
3.2โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)
3.3โครงการจัดหาอุปกรณการเรียน
3.4 คาตอบแทนครูผูดูแลเด็ก
3.5 เงินประกันสังคม
3.6 คาพาหนะนําสงนักเรียนฯ
3.7 คาครองชีพชั่วคราว
4.เงินอุดหนุนสําหรับการ
สงเคราะห
4.1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
4.2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปว ยเอดส
4.3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูพกิ าร
5.เงินอุดหนุนพัฒนาการ
สาธารณสุข
5.1 สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน
6.โครงการพัฒนาความรูแ ก
บุคลากรทองถิ่น

2.เงินจายขาดจากเงิน
สะสม

ป 2550
(เปนเงิน / บาท)

ป 2551
(เปนเงิน / บาท)

90,000.00
63,000.00
8,775.00
175,680.00
10,584.00
36,000.00

-

1,422,000.00
168,000.00
228,000.00

-

100,000.00

-

216,200.00

-

-

-

-
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3. รายละเอียดรายจายบางรายการทีจ่ ําเปนตองใชในการบริหารกิจการขององคกรในปงบประมาณ
2552
ก. คาใชจายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจายจากรายไดไมรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

เงินเดือน
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
3,422,300 บาท
เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
84,000 บาท
คาจางประจํา
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
บาท
คาจางชั่วคราว
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
3,269,880 บาท
คารักษาพยาบาล
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
150,000 บาท
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
124,200 บาท
คาเชาบาน
คาชวยเหลือบุตร
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
บาท
คาเลาเรียนบุตร
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
80,000 บาท
เงินชวยคาครองชีพผูร ับบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่นที่มใิ ชตําแหนงครู
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
บาท

(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจายรวมทั้งสิน้
(11) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
(12) เงินบําเหน็จลูกจางประจํา ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
(13) เงินชวยคาทําศพ
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
(14) ประโยชนตอบแทนอืน่ เปนกรณีพิเศษแก
พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,629,884 บาท
หมายเหตุ คิดเปนรอยละ 23.99 ของรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

( นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง )
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา

326,988 บาท
367,516 บาท
- บาท
5,000 บาท
800,000 บาท
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สวนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2552
ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
หลักการ
งบประมาณรายจายสิ้น
ยอดรวม
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ก. ดานบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม
ข. ดานบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม
2. แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
3. แผนงานสังคมสงเคราะห
ยอดรวม
4. แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
ยอดรวม
นันทนาการ
ค. ดานการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยอดรวม
ยอดรวม
2. แผนงานการเกษตร
ง. ดานการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง
ยอดรวม

35,974,674 บาท

11,919,600 บาท
570,000 บาท
8,465,394
1,055,000
3,852,000
1,854,480
1,556,000
1,667,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,063,408 บาท
352,500 บาท
1,619,292 บาท

เหตุผล
เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา ที่ไดวางแผนไว
และตามแผนพัฒนาเทศบาลตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2552 จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบตอไป

(ราง)
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
----------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดเชียงราย ดังตอไปนี้
ขอ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกวา “เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2552”
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น
35,974,674 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได ดังนี้
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. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ยอดรวม
1,556,000 บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 1,667,000 บาท
3. ดานการเศรษฐกิจ
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม
3,063,408 บาท
2. แผนงานการเกษตร
ยอดรวม
352,500 บาท
4. ดานการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
1,619,292 บาท
ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่ 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
รวมทัง้ สิ้น 17,698,400 บาท แยกเปน
1. หมวดภาษีอากร รวม 17,698,400 บาท แยกเปน
1.1 ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน จํานวน 1,000,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปทผี่ านมา เนื่องจากจะปรับปรุงระบบจัดเก็บรายไดใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2 ภาษีบํารุงทองที่
จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปทผี่ านมา เนื่องจากจะปรับปรุงระบบจัดเก็บรายไดใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.3 ภาษีปาย
จํานวน 400,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปทผี่ านมา เนื่องจากจะปรับปรุงระบบจัดเก็บรายไดใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.4 อากรการฆาสัตว
จํานวน 3,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปทผี่ านมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดใกลเคียงกับปที่ผานมา
1.5 ภาษีคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปทผี่ านมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรใกลเคียงกับปที่ผานมา
1.6 ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 9,450,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปทผี่ านมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรใกลเคียงกับปที่ผานมา
1.7 คาภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 80,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปทผี่ านมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น ใกลเคียง
กับปที่ผานมา
1.8 ภาษีสุรา
จํานวน 1,020,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปทผี่ านมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น ใกลเคียง
กับปที่ผานมา
1.9 ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,500,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปทผี่ านมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรใกลเคียงกับปที่ผานมา
1.10 คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม จํานวน 300 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปทผี่ านมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรใกลเคียงกับปที่ผานมา
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1.11 คาภาคหลวงแร
จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปทผี่ านมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรใกลเคียงกับปที่ผานมา
1.12 คาภาคหลวงปโตรเลียม
จํานวน 35,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปทผี่ านมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรใกลเคียงกับปที่ผานมา
1.13 คาจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน
จํานวน 2,100,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปทผี่ านมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรใกลเคียงกับปที่ผานมา
1.14 อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง จํานวน 100 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปทผี่ านมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรใกลเคียงกับปที่ผานมา

ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร

รวมทัง้ สิ้น 677,400 บาท
แยกเปน
1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ ใบอนุญาต รวม จํานวน 486,400 บาท แยกเปน

1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว จํานวน 9,600 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคาธรรมเนียม
ใกลเคียงกับปที่ผานมา
1.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
จํานวน 500 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับคาธรรมเนียม
ใกลเคียงกับปที่ผานมา
1.3 คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน
จํานวน 100 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับคาธรรมเนียม
ใกลเคียงกับปที่ผานมา
1.4 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จํานวน 500 บาท
คําชี้แจง ประมาณการขึ้นใหม เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นตามอํานาจหนาที่
1.5 คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
จํานวน 400,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการขึ้นใหม เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นตามอํานาจหนาที่
1.6 คาธรรมเนียมเก็บขนอุจาระหรือสิ่งปฏิกูล
จํานวน 3,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการขึ้นใหม เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นตามอํานาจหนาที่
1.7 คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดการตั้งสถานทีจ่ ําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร
จํานวน 1,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการขึ้นใหม เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นตามอํานาจหนาที่
1.8 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน จํานวน 100 บาท
คําชี้แจง ประมาณการขึ้นใหม เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นตามอํานาจหนาที่
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1.9 คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตัง้ แผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา
จํานวน 100 บาท
คําชี้แจง ประมาณการขึน้ ใหม เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นตามอํานาจหนาที่
1.10 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
จํานวน 100 บาท
คําชี้แจง ประมาณการขึ้นใหม เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นตามอํานาจหนาที่
1.11 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา
จํานวน 100 บาท
คําชี้แจง ประมาณการขึ้นใหม เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นตามอํานาจหนาที่
1.12 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม(น้าํ บาดาล)
จํานวน 1,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปทผี่ านมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรใกลเคียงกับปที่ผานมา
1.13 คาปรับ พ.ร.บ.จราจร
จํานวน 5,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผา นมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรใกลเคียง
กับปที่ผานมา
1.14 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและเทศบัญญัติทองถิ่น จํานวน 100 บาท
คําชี้แจง ประมาณการขึ้นใหม เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นตามอํานาจหนาที่
1.15 คาปรับการผิดสัญญา
จํานวน 1,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับคาปรับใกลเคียง
กับปท่ผี านมา
1.16 คาปรับอื่น ๆ
จํานวน 100 บาท
คําชี้แจง ประมาณการขึ้นใหม เพื่อรองรับรายไดจากคาปรับที่ไมเขาลักษณะอื่น
1.17 คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคาใบอนุญาต
ใกลเคียงกับปที่ผานมา
1.18 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน
40,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคาใบอนุญาต
ใกลเคียงกับปที่ผานมา
1.19 คาใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จําหนายหรือสะสมอาหารในสถานที่เอกชนที่ประกอบ
การคา จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคาใบอนุญาต
ใกลเคียงกับปที่ผานมา
1.20 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 1,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการขึ้นใหม เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นตามอํานาจหนาที่
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1.21 คาใบอนุญาตตัง้ ตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บคาใบอนุญาต
ใกลเคียงกับปที่ผานมา
1.22 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จํานวน 500 บาท
คําชี้แจง ประมาณการขึ้นใหม เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นตามอํานาจหนาที่
1.23 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท
คําชี้แจง ประมาณการขึ้นใหม เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นตามอํานาจหนาที่
1.24 คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 100 บาท
คําชี้แจง ประมาณการขึ้นใหม เพื่อรองรับรายไดจากคาใบอนุญาตที่ไมเขาลักษณะอื่น
2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 90,500 บาท แยกเปน
2.1 คาเชาหรือบริการสถานที่
จํานวน 500 บาท
คําชี้แจง ประมาณการขึ้นใหม เพื่อรองรับรายไดจากคาเชาหรือบริการสถานที่ที่เกิดขึ้น
2.2 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 90,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับคาอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น ใกลเคียงกับปทผี่ านมา
3.หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

ไมไดตั้งรับไว

4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รวม 100,500 บาท แยกเปน
4.1 คาขายแบบแปลน
จํานวน 100,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถขายแบบ
แปลนไดใกลเคียงกับปทผี่ านมา
4.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ รวม 500 บาท
แยกเปน
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดอื่น ๆ ที่ไมอยู
ในหมวดใด ไดรับเพิ่มขึ้น

ค. รายไดจากทุน

ไมไดตั้งรับไว

ง. เงินชวยเหลือ
ตั้งรับไว 17,598,874.-บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 17,598,874 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 17,598,874 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
รายจายตามแผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพือ่ ใหการดําเนินงานแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนเปนไปดวยความรวดเร็ว
3. เพื่อใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ ขอมูล ตลอดจนการวางแผนพัฒนา เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อใหการบริหารงานในดานกิจการสภา เปนไปดวยความเรียบรอย
5. เพื่อใหงานดานกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
6. เพื่อใหการบริหารงานคลัง งานพัฒนารายได และบริหารงานพัสดุ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

งานที่ทํา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง
ดําเนินการเกี่ยวกับกิจการสภา และการประชุมสภา
ดําเนินการจัดเก็บขอมูล สถิติ ขอมูล เพื่อการวางแผนพัฒนาตําบลในระยะสั้น และระยะปานกลาง
ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ เชน การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานการประชาสัมพันธ เชน การจัดทําวารสาร แผนพับ การจัดนิทรรศการตางๆ
การจัดทํานิตกิ รรมตางๆ เชน การจัดทําขอบังคับตําบลตางๆ
ดําเนินการเพื่อการพัฒนาดานการบริหารงานคลัง การจัดเก็บรายได เชน การสํารวจแผนที่ภาษี

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง

งบประมาณ
งบประมาณ

10,565,900 บาท
1,353,700 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริหารทั่วไป 00100
แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
เงินเดือน
และ
คาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ
3. งานบริหารงาน
คลัง

2,653,460
-

1,366,680
-

4,064,120
-

678,600

191,400

444,200

รวม

3,332,060

1,558,080

4,508,320

งาน

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสดุ

คา
สาธารณูปโภ
ค

453,400
-

453,400

เงิน
อุดหนุน

รายจาย
อื่น

378,000
100,000
-

-

378,000

100,000

คาครุภัณฑ
ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง

รวม

1,550,240 10,465,900
100,000
39,500

1,589,740

1,353,700

11,919,600

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

00111
00112

กองคลัง

00113
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
รายจายตามแผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ
วัตถุประสงค
1. เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยภายในเทศบาล
2. เพือ่ บริหารจัดการดานการปองกันภัยฝายพลเรือนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

งานที่ทํา
1. บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในเขตเทศบาล
2. ปฏิบตั ิตามแผนงานปองภัยฝายพลเรือน โดยดําเนินการจัดฝกทบทวนแกอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือนของศูนยปองกันภัยฝายพลเรือนของเทศบาลตําบล การสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่จําเปน
3. ดําเนินงานตามแผนงานปองกันและระงับอัคคีภัย เชน การฝกระงับอัคคีภัยในแบบตางๆ
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและศักยภาพในการระงับอัคคีภัย

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ

570,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริหารทั่วไป 00100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120
งาน

1. งานปองกันภัยฝาย

เงินเดือน
และ
คาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

-

-

-

-

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสดุ

คา
สาธารณูปโภ
ค

เงิน
อุดหนุน

550,000

-

20,000

550,000

-

20,000

คาครุภัณฑ
ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง

รายจาย
อื่น

-

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

-

570,000

สํานักปลัดฯ

00123

-

570,000

พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย

รวม

-
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ
วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อใหการบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อสงเสริมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับการศึกษา
เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหดีขนึ้
เพื่อสรางเยาวชนที่มีคุณภาพซึ่งจะกลายเปนอนาคตของชาติที่มีคุณภาพตอไป
เพื่อใหเด็กกอนวัยเรียนไดรบั การเตรียมพรอมกอนเขาเรียน รวมทัง้ สรางโอกาสกลุมผูดอยโอกาส
ใหไดรับการศึกษา

งานที่ทํา
1. การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล
2. สนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3. สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเยาวชน อุดหนุนเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเรียนการสอน
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

1.งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
2. งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา
3.งานการศึกษา
ไมกําหนดระดับ
รวม

เงินเดือน
และ
คาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

391,260

1,518,000

-

คา
สาธารณูปโภ
ค

เงินอุดหนุน

รายจาย
อื่น

คาครุภัณฑ
ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง

795,000

-

-

-

413,000

3,117,260 กองการศึกษาฯ

00211

-

3,533,894

-

1,534,240

-

10,000

5,078,134 กองการศึกษาฯ

00212

-

200,000

-

70,000

-

-

270,000

4,528,894

-

1,604,240

-

423,000

8,465,394

391,260 1,518,000

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสดุ

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

กองการศึกษา

รหัสบัญชี

00214
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ
วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อใหบริการดานสาธารณสุขตางๆ ในเขตเปนไปดวยความเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อจัดการดานการสงเสริมสุขภาพของประชาชน ตลอดจนสงเสริมดานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เพื่อวิจัย วางแผน ประชาสัมพันธ และสงเสริมงานดานการสาธารณสุข
เพื่อรณรงคและสงเสริมใหนักเรียนและประชาชนลด ละ เลิก ยาเสพติด โดยเฉพาะยาบา
เพื่อปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและนักเรียนนักศึกษา

งานที่ทํา
1. จัดใหบริการรักษาพยาบาลเบื้องตน การจัดตั้งกองทุน สปสช.
2. จัดโครงการใหความรูการปองกันและสงเสริมสุขภาพ เชน ใหความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก กิจกรรม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
3. อุดหนุนโครงการปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบา การจัดตั้งกองทุนวัคซีนโรคพิษสุนัขบา
4. อุดหนุนอําเภอแมสายและหนวยงานที่เกี่ยวของที่ดําเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด
5. จัดโครงการแกไขปญหาจากพิษภัยยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
6. ดําเนินการเพื่อสงเสริมสุขภาพ 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

1. งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน่

รวม

เงินเดือน
และ
คาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

-

-

-

-

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสดุ

คา
สาธารณูปโภ
ค

รายจาย
อื่น

คาครุภัณฑ
ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง

เงินอุดหนุน

645,000

-

645,000

-

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

200,000

-

210,000

1,055,000

สํานักปลัดฯ

00223

200,000

-

210,000

1,055,000
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห
ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งพัฒนาศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน,ชวยเหลือบรรเทาทุกขแก
ราษฎรที่ดอยโอกาส,สนับสนุนการรวมกลุมผูสูงอายุ
2. เพื่อการวางแผนสถิติดานสังคมสงเคราะห,การบริหารทั่วไป สํารวจผูเดือดรอนไมมีผูดูแล
3. เพื่อจัดสวัสดิการทางดานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ,การสงเคราะหผูสูงอายุ,ผูพิการ,ผูปวยเอดส และ
การบริการสาธารณะ

งานที่ทํา
1. ดําเนินการสนับสนุนสงเสริมการจัดตั้งพัฒนาศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน,ชมรมผูสูงอายุ,ผูพิการ
,ผูดอยโอกาสฯ
2. จัดทําบัญชีสํารวจรายชื่อผูเดือดรอนยากจนไมมีผูดูแล ในประเภทตางๆเชน คนชรา,เด็กและเยาวชน,คน
พิการ,เยาวชนหญิงเสี่ยงตอการถูกหลอกลวง,คนไรทพี่ ึ่ง,ผูติดเชื้อ เปนตน
3. ใหการสงเคราะหชวยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภค และอืน่ ๆตามความจําเปนแกผูประสบภัย
4. การตั้งเบีย้ ยังชีพแกผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เบี้ยยังชีพผูพกิ าร
5. การจัดทําโครงการพัฒนาความสัมพันธในครอบครัว,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

1. งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห

รวม

เงินเดือน
และ
คาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสดุ

คา
สาธารณูปโภ
ค

-

-

430,000

-

160,000

-

-

430,000

-

160,000

คาครุภัณฑ
ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง

3,262,000

3,262,000

เงินอุดหนุน รายจายอื่น

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-

3,852,000

สํานักปลัด ฯ

00232

-

3,852,000
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ
วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.

เพื่อใหการบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหเหมาะสม
เพื่อใหการรักษาความสะอาดในชุมชนถูกตองตามสุขลักษณะ
เพื่อปรับปรุงดานการสาธารณูปการแกชมุ ชนในเขตพืน้ ที่

งานที่ทํา
1. การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล
2. กอสรางถนน สะพาน ดําเนินการเกี่ยวกับการไฟฟาสาธารณะ,รางระบายน้ํา
3. การเก็บขยะมูลฝอยและกําจัดสิ่งปฏิกูล งานสวนสาธารณะ งานบําบัดน้ําเสีย

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

1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2. งานไฟฟาและถนน
3.งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกลู
4.งานบําบัดน้าํ เสีย

768,180

รวม

768,180

คาจาง
ชั่วคราว

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสดุ

คา
สาธารณูปโภ
ค

เงิน
อุดหนุน

รายจาย
อื่น

คาครุภัณฑ
ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

193,800

565,000

-

-

-

97,500

1,624,480

กองชาง

00241

-

-

100,000
100,000

-

-

-

-

100,000
100,000

กองชาง
กองชาง

00242
00244

-

-

30,000

-

-

-

-

30,000

กองชาง

00245

193,800

795,000

-

-

-

97,500

1,854,480
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดเขาใจถึงกระบวนการตรวจสอบการทํางาน,การดําเนินกิจกรรมของประชาคม
รวมกับการบริหารงานของ เทศบาล
2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวมกลุมฝกอาชีพ ,การกอตั้งกองทุนหมูบานเพิ่มความเขมแข็งใหชุมชน
3. เพื่อสงเสริมใหมีการจัดเวทีชาวบาน ประชาคมตําบล สนับสนุนการมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย

งานที่ทํา
1.
2.
3.
4.
5.

ดําเนินการจัดฝกอบรมสัมมนาการมีสวนรวมของชุมชนกับการบริหารงานของ เทศบาล
จัดฝกอบรมอาชีพเสริมรายใหกับกลุมราษฎรผูดอยโอกาส
จัดตั้งกองทุนปจจัยการผลิตเปนแหลงเงินใหกับกลุมเกษตรกร,กลุมอาชีพตางๆ ของชุมชน
สนับสนุนกอสรางที่ประชุม,ศูนยกลางการประชุมของหมูบาน ตําบล,จัดหาวัสดุอุปกรณประจําศูนยฯ
อุดหนุนกิจการการฝกอบรมลูกเสือชาวบาน ชมรมกํานัน-ผูใหญบาน เพิ่มความเขมแข็งใหชุมชน

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

1. งานสงเสริมและ
สนับสนุน ความ
เขมแข็งของชุมชน

รวม

เงินเดือน
และ
คาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

-

-

-

-

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสดุ

คา
สาธารณูปโภ
ค

รายจาย
อื่น

คาครุภัณฑ
ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง

เงิน
อุดหนุน

1,270,000

-

1,270,000

-

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

232,000

-

54,000

1,556,000

สํานักปลัดฯ

00252

232,000

-

54,000

1,556,000
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมฟนฟู อนุรักษศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
2. เพือ่ สงเสริมกิจการเกี่ยวกับการศาสนา จริยธรรม และเกี่ยวกับรัฐพิธตี างๆ
3. เพือ่ สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ ,การวางแผนสงเสริมการทองเที่ยว

งานที่ทํา
1. การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญตางๆ เชน วันเขาพรรษา วันวิสาขบูชา
2. การจัดกิจกรรมงานประเพณี รัฐพิธี ซึ่งเปนวันสําคัญของทางราชการ และประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
เชนประเพณีงานสงกรานต ประเพณีลอยกระทง ประเพณีโลชิงชา
3. การจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาประจําตําบล จัดตั้งศูนยกีฬาตําบล,ศูนยเยาวชนเทศบาลฯ
4. การสนับสนุนสงเสริม การอบรม เกี่ยวกับการทองเที่ยว

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

1. งานกีฬาและ
นันทนาการ
2. งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น
3.งานวิชาการวางแผน
และสงเสริมการทองเที่ยว
รวม

เงินเดือน
และ
คาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

-

-

-

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสดุ

คา
สาธารณูปโภ
ค

เงิน
อุดหนุน

รายจาย
อื่น

คาครุภัณฑ
ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

465,000

-

220,000

-

-

685,000

กองการศึกษาฯ

00262

-

350,000

-

612,000

-

-

962,000

กองการศึกษาฯ

00263

-

-

20,000

-

-

-

-

20,000

กองการศึกษาฯ

00264

-

-

835,000

-

832,000

-

-

1,667,000

รวม
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
รายจายตามแผนงาน
ดานเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ
วัตถุประสงค
1. เพื่อยกระดับความเปนอยูแ ละอํานวยความสะดวกในชุมชน หมูบาน ตําบล
2. เพื่อแกไขปญหาคมนาคมไมสะดวก และรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การขยายตัวทางเศรษฐกิจของแมสาย

งานที่ทํา
1. ปรับปรุงเสนทางคมนาคม (ถนน-สะพาน) เพื่อแกไขปญหาจราจร
2. ดําเนินการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหทั่วถึงทุกหมูบา น
3. การสํารวจออกแบบ,ควบคุม,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

1. งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน

รวม

เงินเดือน
และ
คาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสดุ

คา
สาธารณูปโภ
ค

เงินอุดหนุน

รายจาย
อื่น

-

-

-

-

132,408

-

-

-

-

-

132,408

-

คาครุภัณฑ
ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

2,931,000

3,063,408

กองชาง

00312

2,931,000

3,063,408
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
รายจายตามแผนงาน
ดานเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนงานสงเสริมการเกษตร ปองกันการแพรระบาดของศัตรูพืช

2. เพื่อสนับสนุนงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
3. เพือ่ สงเสริมปลูกตนไมสองขางทางและสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชเสาวนีย

งานที่ทํา
1. ดําเนินการสนับสนุนงานสงเสริมวิชาการเกษตร ปองกันการแพรระบาดศัตรูพชื ,การลดใชสารเคมี
2. ดําเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตรในการบํารุงดูแลรักษาตนไม ไมดอกไมประดับ ปรับปรุงสิ่งแวดลอม
3. ดําเนินการปรับภูมิทัศนบริเวณสวนสาธารณะหนองแหวนและสองขางทางสายหลักในเขตพื้นที่

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณรวม

352,500 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานเศรษฐกิจ 00300
แผนงานการเกษตร 00320
เงินเดือน
และ
คาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

1.งานสงเสริมการเกษตร
2. งานอนุรักษแหลงน้ํา
และ ปาไม

-

-

รวม

-

-

งาน

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสดุ

คา
สาธารณูปโภ
ค

เงิน
อุดหนุน

รายจาย
อื่น

คาครุภัณฑ
ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง

70,000

-

282,500
-

-

-

282,500
70,000

70,000

-

282,500

-

-

352,500

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

00321
00322
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
รายจายตามแผนงาน
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ใหการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ เอกชนและองคกรอืน่ ใดเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
3. เพือ่ ใหการบริหารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

งานที่ทํา
1. ตามขอผูกพันที่มีตามกฎหมาย
2. เงินสํารองจายไวใชจายในกิจการที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ

1,619,292 บาท

39

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานการดําเนินงานอื่น 00400
แผนงานงบกลาง 00410
เงินเดือน
และ
คาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

คาตอบแท
น
ใชสอยและ
วัสดุ

คา
สาธารณูปโภ
ค

เงินอุดหนุน

1.งานงบกลาง

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

งาน

รายจาย
อื่น

คาครุภัณฑ
ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

-

-

-

1,619,292

สํานักปลัดฯ

00411

-

-

-

1,619,292
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รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายทัว่ ไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ ไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สํานักปลัดเทศบาล

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น

17,951,400 บาท แยกเปน

1. รายจายประจํา ตั้งไวรวม
16,137,160 บาท แยกเปน
1.1หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 2,653,460 บาท แยกเปน
1.1.1)ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 819,600 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนคาตอบแทนประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ดังนี้
คาตอบแทนรายเดือน ตั้งไว 579,600 บาท
(1) นายกเทศมนตรี เดือนละ 23,000 บาท 12 เดือน
เปนเงิน 276,000 บาท
(2) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 12,650 บาท 12 เดือน จํานวน 2 คน เปนเงิน 303,600 บาท
คาตอบแทนประจําตําแหนงผูบริหาร ตั้งไว 120,000 บาท
(1) นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท 12 เดือน
เปนเงิน 48,000 บาท
(2) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาทตอคน 2 คน 12 เดือน เปนเงิน 72,000 บาท
คาตอบแทนพิเศษตําแหนงผูบริหาร ตั้งไว 120,000 บาท
(1) นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท 12 เดือน
เปนเงิน 48,000 บาท
(2) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาทตอคน 2 คน 12 เดือน เปนเงิน 72,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป
ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบตั ิ
ราชการ สูก ารบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 14 หนา 138
1.1.2)ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการ ของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้ง
ไว 96,600 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ไดรับในอัตราของ
เทศบาลที่มีรายไดเกิน 10-20 ลานบาท ตามกฎหมายกําหนด อัตราเดือนละ 8,050 บาท 12 เดือน ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบตั ิราชการ สูการ
บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 14 หนา 138
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1.1.3)ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทนทีป่ รึกษา ของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้ง
ไว 69,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ที่ไดรับในอัตราของเทศบาลที่มีรายไดเกิน 10-20 ลาน
บาท ตามกฎหมายกําหนด อัตราเดือนละ 5,750 บาท 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหาร
ทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่
2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่
14 หนา 138
1.1.4) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 1,419,600 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก
พนักงานเทศบาล จํานวน 12 อัตรา ทั้งนีใ้ หจายตามคําสั่งการเลื่อนขัน้ เงินเดือน เลือ่ นระดับของพนักงาน
เทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ ไป และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนา
การเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ
ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัตริ าชการ สูก ารบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 9 หนา 137
1.1.5) ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว
248,660 บาท เพื่อจายเปน
(1) คาเงินประจําตําแหนง ตั้งไว 84,000 บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของนักบริหารงาน
เทศบาล และเงินประจําตําแหนงวิชาชีพเฉพาะของเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร เดือนละ 3,500 บาทตอคน
12 เดือน 2 ราย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ ไป และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนา
การเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ
ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัตริ าชการ สูก ารบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 13 หนา 138
(2) เงินเพิ่มคาครองชีพชัว่ คราว พนักงานเทศบาล ตั้งไว 164,660 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิม่ คา
ครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเทศบาล จํานวน 9 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2
พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีด่ ีแกประชาชน ลําดับที่
11 หนา 137
1,366,680 บาท แยกเปน
1.2 หมวดคาจางชัว่ คราว ตั้งไวรวม
1.2.1 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 1,035,240 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทน
พนักงานจางที่ปฏิบัติหนาทีใ่ นสํานักปลัดเทศบาล เปนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา และพนักงาน
จางทั่วไป จํานวน 10 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการ
พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร
วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีด่ ีแกประชาชน ลําดับที่ 10 หนา 137
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1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจาง ตั้งไว 331,440 บาท เพื่อจายเปน
เงินเพิ่มคาครองชีพชัว่ คราว ของพนักงานจาง จํานวน 16 อัตรา ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหาร
ทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่
2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่
11 หนา 137
1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 7,029,120 บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตั้งไวรวม 2,347,000 บาท รายละเอียดดังตอไปนี้
1.3.1)ประเภทคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ตั้งไว 1,242,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
และเลขานุการสภาเทศบาล ที่ไดรับในอัตราของเทศบาลที่มีรายไดเกิน 10-20 ลานบาท ตามกฎหมายกําหนด ดังนี้
(1) ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,650 บาท 12 เดือน
เปนเงิน 151,800 บาท
(2) รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 10,350 บาท 12 เดือน
เปนเงิน 124,200 บาท
(3) สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 8,050 บาทตอคน จํานวน10 อัตรา12เดือนเปนเงิน 966,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 621,000 บาท และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป จํานวน
621,000 บาท ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภณ
ั ฑ และสถานที่ปฏิบตั ิ
ราชการ สูก ารบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 14 หนา 138
1.3.2) ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้ง
50,000 บาท เพื่อจายเปนตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจางงานกอสราง
และผูควบคุมงานกอสราง ตลอดจนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน,ประเมินผลงานตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 พัฒนาการบริหารงานการคลัง ระบบการพัสดุ และระบบการจัดเก็บรายได ลําดับ
ที่ 6 หนา 143
1.3.3) ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) ตั้งไว 800,000 บาท เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอืน่ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปงบประมาณ 2551) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด สําหรับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการ
พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร
วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีด่ ีแกประชาชน ลําดับที่ 21 หนา 139
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1.3.4) ประเภท คาเบี้ยประชุม ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายเปนคาเบีย้ ประชุมใหแกกรรมการ
ที่สภาเทศบาลแตงตั้งหรือคณะกรรมการอื่นที่ระเบียบกฎหมายกําหนดใหจายคาเบีย้ ประชุมได ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบตั ิราชการ สูการ
บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 16 หนา 138
1.3.5)ประเภท คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 45,000 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการ
พัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบตั ิราชการ สูการบริการที่ดีแก
ประชาชน ลําดับที่ 17 หนา 138
1.3.6)ประเภท คาเชาบาน ตั้งไว 70,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบตั ิ
ราชการ สูก ารบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 20 หนา 139
1.3.7)ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 30,000 บาท เพือ่ จายเปนเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล และคณะผูบริหารผูมีสิทธิ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหาร
ทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่
2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่
19 หนา 139
1.3.8)ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 70,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ
คารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาล และคณะผูบริหาร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2
พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่
18 หนา 138
ตั้งไวรวม 3,498,120 บาท
คาใชสอย
1.3.9)ประเภท รายจายเพือ่ ใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว รวม
583,120
บาท
1)คาจางโฆษณาและเผยแพรขา วทางวิทยุกระจายเสียง,โทรทัศน,ประชาสัมพันธ
เคลื่อนที่,โรงมหรสพ,หรือสิ่งพิมพตางๆ ตั้งไว 150,000 บาท ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหาร
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ทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552
- 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่
5 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารที่สําคัญแกประชาชน ลําดับที่ 2 หนา 145
2) คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล เชน คาธรรมเนียมศาล
คาลงทะเบียนในการสงพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูบริหาร หรือสมาชิกเทศบาลหรือผูชว ย
ปฏิบัติราชการของเทศบาลไปฝกอบรม เปนตน ตั้งไว 80,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงาน
บริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป
ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
พ.ศ. 2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการ
พัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบตั ิราชการ สูการบริการที่ดีแก
ประชาชน ลําดับที่ 23 หนา 139
3) คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 353,120 บาท เพื่อจายเปน
-คาเหมาแรงงานในการจัดทําของ คาจางเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะตนไม คาจาง
ทําความสะอาดอาคาร,จางดูแลรักษาอาคารสถานทีร่ าชการ คาบริการกําจัดปลวกแมลง คาจางในการ
จัดเก็บขอมูลฯ คาแปลเอกสาร คาเย็บ-เขาปกหนังสือ หรือคาบริการที่จําเปนอื่นๆ ตั้งไว ตัง้ ไว
170,000 บาท
-คาจางชวยเหลือปฏิบัตงิ านจําเปนเรงดวน ตั้งไว 183,120 บาท เพื่อจายเปนคาจาง
ชวยเหลือปฏิบัติงานรองรับการใหบริการประชาชนในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธตอนรับคณะศึกษาดูงาน
และใหบริการประชาชนผูม าติดตองาน ประสานแจงขอมูลขาวสาร ประกาศเสียงตามสาย, วิทยุชมุ ชน และ
ชวยเหลือประสานงานของกิจการสภา ประชาคมหมูบาน ตําบล ผูน ําชุมชนกับเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ใน
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตามอํานาจหนาที่ คาจางเหมาบริการในการปฏิบัติงานประจํา
ศูนยบริการรวมเทศบาลตําบลเวียงพางคํา รับคํารองเรียน รองทุกข ใหคําแนะนํา กรอกแบบฟอรม คํารองตาง ๆ
และชวยเหลือเจาหนาทีง่ านพัสดุในการจัดทําเอกสาร การจัดซื้อจัดจาง จัดหาบุคลากรในทองถิน่ เพิ่มชองทาง
อํานวยความสะดวกที่ประชาชนจะไดรับจากการบริการแตละขั้นตอน
สามารถถั่วจายกันไดทกุ รายการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป และแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 6
ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุง
บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัตริ าชการ สูก ารบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 6,7,24 หนา
136,140
1.3.10)ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสนิ ตั้งไว รวม 50,000 บาท เพื่อ
จายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑหรือทรัพยสนิ อื่นๆ ที่อยูในความดูแลของ เทศบาลตําบล เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ(วงเงินไมเกิน 5,000 บาท) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2
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พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่
24 หนา 140
1.3.11)ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกี าร ตั้งไว รวม 2,635,000 บาท
1)คารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปน
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการ
คาใชจายอืน่ ทีจ่ ําเปนตองจายที่เกีย่ วกับการรับรองในการตอนรับบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม
หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียง
พางคํา พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนว
ทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานทีป่ ฏิบัติราชการ สูการ
บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 25 หนา 140
2) คาเลี้ยงรับรอง ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรบั แตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสัง่ การของ
กระทรวงมหาดไทย หรือของ เทศบาลตําบลในโอกาสตางๆ การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2
พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่
25 หนา 140
3) คาใชจายโครงการจัดงานวันเทศบาล ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เชน คาจัดเลี้ยงพระ คาจัดกิจกรรมแขงขันกีฬา การ
จัดนิทรรศการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง คาตอบแทนกิจกรรมการแสดง และคาใชจา ยที่
เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่
ปฏิบัตริ าชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 25 หนา 140
4)คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน ตั้งไวรวม 580,000 บาท
เพื่อจายเปน
-คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฝกอบรมสัมมนาสรางความเขมแข็งปรับ
วิสัยทัศน การจัดทําแผนพัฒนา แผนชุมชนประจําป 2552 ตั้งไว 400,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมบูรณาการ
จัดทําแผนพัฒนาและการมีสวนรวมพัฒนาทองถิ่น ของกลุมแกนนําหมูบา น กลุมองคกรอาชีพ,ประชาคม
ตําบล-หมูบา น กํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบ าน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ประจําป 2552
ตลอดจนฝกอบรมทบทวนกลุมพลังมวลชน ลูกเสือชาวบานฯ ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในงาน
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บริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารงานทัว่ ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการ
พัฒนา แนวทางที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการมีสว นรวมของประชาชนในรูปประชาคมเทศบาลในการบริหาร
จัดการกิจการทองถิน่ ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได ลําดับที่ 3 หนา 133
- คาใชจา ยในการดําเนินการตามโครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรและองคกร 5 ส
เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน แนวความคิด และแนวทางปฎิบัติงานของบุคลากร พัฒนาสถานที่ทาํ งานเพื่อการ
กาวสูงานคุณภาพในการบริการประชาชน ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อดําเนินการในการพัฒนาฝกอบรม
บุคลากร พัฒนาหลัก 5 ส หนวยบริการชุมชน และจัดสถานที่ปฏิบัติราชการมุง ใหบริการที่ดีแกประชาชน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารงานทัว่ ไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการมีสว นรวมของประชาชนในรูป
ประชาคมเทศบาลในการบริหารจัดการกิจการทองถิน่ ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได ลําดับที่ 6 หนา 134
แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีด่ ีแก
ประชาชน ลําดับที่ 1 หนา 135
-คาใชจายในการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรรวมกันระหวาง
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง และอบรมคุณธรรม
จริยธรรมพนักงาน ปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรัปชั่น เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค และการแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงานรวมกันของฝายบริหาร ฝายสภา ฝายพนักงานเจาหนาทีใ่ นเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน ใหเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรูแบบพลวัตร
ตั้งไว 40,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการ
พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร
วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีด่ ีแกประชาชน ลําดับที่ 2,3 หนา 135
-คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนาเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การอบรม
เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง กฎหมายการเมืองการปกครองทองถิ่น การสงเสริมการมีสว นรวมใน
ระบอบประชาธิปไตยแกประชาชน อบรมคณะกรรมการประชาคมหมูบาน คณะกรรมการหมูบานให
เขาใจถึงบทบาทหนาที่รว มพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง และฝกอบรมสัมมนาการเก็บขอมูลการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน ตําบล ฯลฯ ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมในระบอบ
ประชาธิปไตยแกประชาชน อบรมคณะกรรมการประชาคมหมูบา น คณะกรรมการหมูบานใหเขาใจถึงบทบาท
หนาที่รว มพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง อบรม ทบทวนบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
คําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และตามระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล และฝกอบรม
สัมมนาการเก็บขอมูลการจัดทําแผนพัฒนาหมูบา น ตําบล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงาน
บริหารทัว่ ไป แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการ
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พัฒนา แนวทางที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการมีสว นรวมของประชาชนในรูปประชาคมเทศบาลในการบริหาร
จัดการกิจการทองถิน่ ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได ลําดับที่ 2,4 หนา 133 แนวทางที่ 2 พัฒนาและ
ปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 4,5 หนา
136
-คาใชจายการจัดทําโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ การประชุมประชาคมหมูบาน ตําบล
สัญจร ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมพัฒนาทองถิน่ ของประชาชนและสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6 สงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน ลําดับที่ 11 หนา 92
-คาใชจายในการจัดเก็บขอมูล จปฐ.ป 2552 สําหรับคาจางผูจ ดั เก็บ ,คาจางผูบันทึก
ขอมูล และคาจัดจางประกอบอาหารผูเ ขารวมประชุมชี้แจงการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางผูจัดเก็บ ,คาจางผูบนั ทึกขอมูล และคาจัดจางประกอบอาหารผูเขารวมประชุมชี้แจงการ
จัดเก็บขอมูล จปฐ. ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการ
พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร
วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีด่ แี กประชาชน ลําดับที่ 29 หนา 141
5)คาใชจายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสนิ ของประชาชน ตั้งไว 400,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมฝกอบรม ฝก
ทบทวนใหความรูแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน สนับสนุนภารกิจศูนย อปพร.ทต.เวียงพางคํา /การ
จัดตั้งอาสาสมัครเตือนภัย การจัดเวรยามเฝาระวังเหตุรายฯ จุดอํานวยความสะดวกรวมกองกําลังประชาชน อป
พร.ตํารวจชุมชน ทหาร กํานัน-ผูใหญบาน คาใชจายในการดําเนินงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทุกประเภท อาทิการปองกันและแกไขไฟปา และภัยพิบตั ิตางๆ จัดหาวัสดุอุปกรณดับไฟปา การจัดทัศนศึกษา
ดูงานที่เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แกคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจาง กลุม
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนของเทศบาล และประชาชนโดยทั่วไป ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ปรากฏในงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 -–2554 ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงเขตเมืองชายแดน แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน องคกร ชุมชน และวัสดุอุปกรณใหมคี วามเขมแข็งในการสราง
เครือขายและดําเนินงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบเรียบรอยภายใน ลําดับที่ 1,2,3,4
หนา 93
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6) คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตั้งไวรวม
300,000 บาท
-คาใชจายการปองกันและระงับโรคติดตอตาง ๆ เงินสนับสนุนการจัดหนวยบริการสุขภาพ ,
สนับสนุนยาสามัญประจําบาน,แกไขปญหาเด็กน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ,ฝกอบรมใหความรูประชาชนดานสุขภาพ
อนามัยและการปองกันโรค,ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานสาธารณสุขและเทศบัญญัติทองถิน่ ตาม พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 การรณรงคในการกําจัดแหลงเพาะพันธุยงุ ลาย การปองกันโรคพิษสุนัขบา การติดตาม
งานกองทุนวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ในแตละหมูบา น ตั้งไว 50,000 บาท
-คาใชจายการอบรมดานโภชนาการและตลาดสดนาซื้อ สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพอนามัย
สิ่งแวดลอม ดานโภชนาการ อบรมความรูดานโภชนาการ อบรมความรูดานสุขาภิบาลอาหาร สนับสนุน
โครงการคนไทยไรพุง สนับสนุนโครงการตลาดสดนาซื้อ การบริหารจัดการขยะ กิจกรรมการรณรงคลางตลาด
สด เพื่อสงเสริมใหประชาชนในตําบลเวียงพางคํามีสุขภาพอนามัยทีด่ ีตามนโยบายเมืองไทยแข็งแรง ตั้งไว
100,000 บาท
-คาใชจายในการดําเนินงานศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และ สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนใชงานประจําศูนยฯ เชน เครื่องวัดความดัน,ทีว่ ดั สวนสูง,ที่ชั่งน้ําหนัก,แถบตรวจเบาหวาน
ไขมันในเสนเลือด,วัสดุยา และอื่น ๆ ที่จาํ เปน ฯลฯ ตลอดจนจัดฝกอบรมใหความรู อสม. 10 หมูบ าน ตลอดจน
เตรียมความพรอมเขารวมจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ป 2552 (กองทุน สปสช.) ตั้งไว
100,000 บาท
-คาใชจายการอบรมและสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
กิจกรรมการสรางความผาสุกแก
ครอบครัว ชุมชน เพื่อสงเสริมใหประชาชนในตําบลเวียงพางคํามีสขุ ภาพจิตทีด่ ีตอการดํารงชีวิตประจําวัน
สงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งไว 50,000 บาท
สามารถถั่วจายกันไดทกุ รายการ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ปรากฏในงานบริการ
สาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น แผนงานสาธารณสุข และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน แนวทางที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน รักษา ฟนฟูสุขภาพ ยกระดับสุขภาพอนามัย
ที่ดีของประชาชน ลําดับที่ 1,3,4,5,8,9,10,11,12,22,25,26 หนา 63,64,65,67,68
7) คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกเชิงรุก
ตั้งไว 100,000.-บาท เพื่อจัดอบรมใหความรูเจาหนาที่ดา นสาธารณสุข อสม. การจัดกิจกรรมการรณรงค การ
พนหมอกควัน การจัดซื้อน้าํ ยาพนหมอกควัน ทรายอะเบท น้ํามันเบนซิล น้ํามันดีเซล การสํารวจแหลง
เพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย การควบคุมพื้นทีเ่ สี่ยงตอการระบาดของโรค และบํารุงรักษาเครื่องพนหมอกควัน ตัง้
จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในงานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น แผนงานสาธารณสุข และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน แนวทางที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน
รักษา ฟน ฟูสขุ ภาพ ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ลําดับที่ 1 หนา 63
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8)คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข สนับสนุนกองทุน สปสช. ตั้ง
ไว 195,000 บาท
-เปนคาตอบแทน คาจางพิเศษ คาลวงเวลาสําหรับแพทย พยาบาลและเจาหนาที่อื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ สําหรับเทศบาลขนาดเล็ก แหงละ 60,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กําหนด
วัตถุประสงคเดิม)
-เปนคาใชจา ยอบรมดานสาธารณสุขในกลุมตาง ๆ ไดแก กลุมผูประกอบการในงาน
สุขาภิบาลอาหาร กลุมเสีย่ ง และดานการสงเสริมสุขภาพฯ เทศบาลขนาดเล็ก แหงละ 135,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กําหนดวัตถุประสงคเดิม)
ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในงานงานบริการ
สาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น แผนงานสาธารณสุข และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน แนวทางที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน รักษา ฟนฟูสุขภาพ ยกระดับสุขภาพอนามัย
ที่ดีของประชาชน ลําดับที่ 1,3,4,5,8,9,10,11,12,22,25,26 หนา 63,64,65,67,68
9)คาใชจายเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อาชญากรรม ตั้งไว
300,000 บาท เพื่อจายเปนคาบริหารจัดการการดําเนินงานของ ศูนยปฏิบัติการตอสูยาเสพติดเทศบาล,การจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด,ผูประสานพลังแผนดิน,การจัดตั้งฟนฟูกลุมพลังมวลชน
ลูกเสือชาวบาน ชวยเหลืองานทองถิน่ การปองกันปญหาอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสนิ ฯและคาใชจายในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ตลอดจนจัดอบรมกลุมนักเรียน ศูนยเยาวชน
เทศบาลตําบล ตามโครงการศูนยเยาวชนปลอดยาเสพติด การอบรมจริยธรรมคุณธรรมวัยรุน เยาวชน การ
สนับสนุนภารกิจดานการปราบปราม การปองกันบําบัดรักษา และฟนฟูสภาพจิตใจแกผูติดยาเสพติด การ
สนับสนุนจัดหาเครื่องมือในการตรวจสารเสพติด และการจัดกิจกรรมโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด ฯลฯ ตัง้
จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความมัน่ คงเขต
เมืองชายแดน แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
และอาชญากรรม ลําดับที่ 1,2,3,8 หนา 96,97
10)คาใชจา ยเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพราษฎร และสนับสนุนสงเสริมการเกษตร การ
แกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ตั้งไวรวม 250,000 บาท เพื่อจายเปน
-คาใชจายในการแกไขปญหาความยากจน ตั้งไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ย
ฝกอบรมอาชีพใหแกราษฎรผูดอยโอกาส,ฝกอบรมฟน ฟูกลุมอาชีพในตําบล,ฝกอบรมพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน,
ฝกอบรมเพื่อสรางอาชีพเสริมสรางรายไดแกกลุมแมบาน พอบาน อสม.ผูสูงอายุ ผูพกิ าร เยาวชนและคน
วางงานในตําบล,ฝกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐาน มอก. ,ฝกอบรมชุมชนจัดทําบัญชีรายรับ
มัคคุเทศมชุมชน
รายจายครัวเรือน,ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแหลงทองเทีย่ วเชิงอนุรักษ
คณะกรรมการทองเที่ยวชุมชน และฝกอบรมและสงเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแกผูตกเกณฑ จปฐ.
การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด ประชาสัมพันธการทองเที่ยว สินคาผลิตภัณฑชุมชน ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
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อุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาเศรษฐกิจพืน้ ฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม และการทองเทีย่ ว แนวทางที่ 1
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงาน และยกระดับรายไดกลุม องคกรอาชีพ ผูวา งงาน และผูดอยโอกาส
ทางสังคม ลําดับที่ 1,2 หนา 99 แนวทางที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มของสินคา บริการ และ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชมุ ชน ลําดับที่ 1 หนา 100 แนวทางที่ 4 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเมือง
ชายแดนและการบริหารจัดการทองเทีย่ ว สรางรายไดแกประชาชนและชุมชน ลําดับที่ 2,3 หนา 104
-คาใชจายในการสนับสนุนการแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ และ
สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน จัดตั้งกองทุนปุย,ยาฆาแมลง,การ
สงเสริมอาชีพทางการเกษตร การอบรมทําปุยหมักปุยชีวภาพ การจัดตัง้ และพัฒนาศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง และการสนับสนุนโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ และอื่น ๆ ที่เกีย่ วของฯลฯ
ตั้งไว 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.
2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว แนวทางที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการผลิตภาคเกษตร สอดคลองตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลําดับที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,10 หนา 101,102
11)คาใชจา ยในการดําเนินการตามโครงการสัมมนา อภิปรายการมีสว นรวมพัฒนา
การติดตามและ
ทองถิ่น
การเสริมสรางการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลขยายผลสูหมูบา น
ประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงพางคําและหมูบา น และกิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิ
บาลสูภาคประชาชน ตั้งไว 250,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการจัดกิจกรรมสัมมนา อภิปราย การ
ประกวดหมูบา นดีเดนตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งผานเกณฑการประเมิน ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลเวียงพางคํากําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในงานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียง
พางคํา พ.ศ. 2552 –2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนว
ทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในรูปประชาคมเทศบาลในการ
บริหารจัดการกิจการทองถิน่ ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได ลําดับที่ 5 หนา 134
12)คาใชจายการดําเนินการตามโครงการกองทุนสวัสดิการสังคม แบงปนน้าํ ใจให
ผูสูงอายุ และผูยากไร ตั้งไว 100,000 บาท สําหรับกิจกรรมออกใหบริการเทศบาลเคลื่อนที่ วันแบงปนน้ําใจ
ตรวจสุขภาพผูสูงอายุ ผูยากไร การบริการชําระภาษี การบริจาค เยีย่ มบาน รับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข และ
กิจกรรมผูสูงอายุสัมพันธ ตลอดจนการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การขยายตัวธุรกิจ
ทางเพศฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห แผนงานสังคม
สงเคราะห และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนา แนวทางที่
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5 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนการสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาสางสังคม ลําดับที่ 3,5
หนา 87
1.3.12) ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว
รวม 230,000 บาท แยกเปน
1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาทีพ
่ ัก
และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหารและสมาชิกสภา ตั้งไว 160,000 บาท สําหรับเปน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พกั และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหารและสมาชิกสภา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2
พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่
22 หนา 139
2)คาใชจายในการเลือกตัง้
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทัว่ ไป หรือ
เลือกตั้งซอมสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ตั้งไว 20,000 บาท สําหรับจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทัว่ ไป
หรือเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2
พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7
หนา 136
3) คาของขวัญ รางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมตางๆ ที่มีความจําเปน
และความเหมาะสม คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา สําหรับพิธีการในวันสําคัญ
ตางๆ ตามวาระและโอกาสที่จาํ เปนและมีความสําคัญ ตั้งไว 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการ
พัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัตริ าชการ สูก ารบริการที่ดีแก
ประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136
4)คาใชจายประเภทสงเคราะหชว ยเหลือประชาชน ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายประเภทสงเคราะหชว ยเหลือประชาชน สนองนโยบายของรัฐบาลใหเด็กเขามามีสว นรวมในชุมชน มี
ทุนสํารองในการดําเนินชีวิต เพื่อเขารับการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ และสงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
โดยการจางเด็กนักเรียนทํางานในชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย นอกเวลาราชการ เปนตน สรางรายได ลดรายจาย
ผูปกครอง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห แผนงานสังคม
สงเคราะห และแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 5
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พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนการสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาสางสังคม ลําดับที่ 3,5
หนา 87
คาวัสดุ ตั้งไว รวม 1,184,000 บาท รายละเอียดดังตอไปนี้
1.3.13)ประเภท คาวัสดุสาํ นักงาน ตั้งไว 120,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ สิ่งของตางๆที่ใช
ในสํานักงานของสํานักปลัดเทศบาลและกิจการสภาเทศบาล เชน กระดาษ ปากกา กระดาษไข กระดาษ
คารบอน กระดาษถายเอกสาร ผงหมึกถายเอกสาร แผนปายจราจร และวัสดุอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีด่ ีแก
ประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136
1.3.14)ประเภท คาวัสดุงานทะเบียนราษฎร ตั้งไว 18,500 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุของงาน
ทะเบียนราษฎร เชน คาสมุดทะเบียนบาน คาแบบพิมพทะเบียนราษฎร และวัสดุอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร ลําดับที่ 1 หนา 144
1.3.15) ประเภท คาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุหรือ
จางทําสิง่ ของที่มีสภาพสิ้นเปลืองโดยสภาพ เชน ถวย ชาม แกวน้าํ ชอน สอม ถวยกาแฟ หมอ กระดาษชําระ
ตะกรา ถุงพลาสติก ชั้นวางของ ที่นอน หมอน มุง คาจัดซื้อน้าํ สะอาด ชา-กาแฟสําหรับบริการประชาชนผูม า
ชําระภาษี วัสดุอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ ไป และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมือง
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ
และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีด่ ีแกประชาชน ลําดับที่ 8 หนา 136
1.3.16) ประเภท วัสดุกอสราง ซอมแซมกอสรางโครงการบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชันย
ตั้งไว 300,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสิ่งกอสราง ในการปรับปรุงซอมแซมบานพักอาศัยของ
ผูดอยโอกาส ตามโครงการบานทองถิน่ ไทย เทิดไทองคราชันย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในงาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห แผนงานสังคมสงเคราะห และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสราง
ความเขมแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุน
การสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาสางสังคม ลําดับที่ 2 หนา 87
1.3.17)ประเภท คาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว
30,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ
ยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถจักรยานยนต ยางรถยนต หัวเทียน น้ํากลัน่ แบตเตอรี่ น้ํามันเบรค กระจกมอง
ขางกระจกไฟรถยนต หมอน้ํา แมแรง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดาน
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การพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุง
บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัตริ าชการ สูก ารบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136
1.3.18)ประเภท คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 220,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องสําหรับรถยนต น้ํามันเครื่อง
สําหรับรถจักรยานยนต รวมถึงเครื่องมืออื่น ที่ใชในการปฏิบัติงานของ เทศบาลตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียง
พางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนว
ทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูก าร
บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136
1.3.19)ประเภท คาวัสดุวทิ ยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณเวชภัณฑดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมฯคาจัดซื้อเวชภัณฑ น้ํายาเคมีทใี่ ชในการพนหมอกควัน
,ทรายอะเบท กําจัดยุงปองกันไขเลือดออก และคาน้าํ มันเชื้อเพลิงใชผสมการพนหมอกควัน ตั้งจายจากเงิน
รายไดปรากฏในงานโรงพยาบาล แผนงานสาธารณสุข และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน แนวทางที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน รักษา ฟน ฟูสุขภาพ ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน ลําดับที่ 1,3,5 หนา 63,64
1.3.20) ประเภท คาวัสดุการเกษตร ตั้งไว 70,000 บาท เพือ่ จายเปนคาจัดซื้อวัสดุหรือจัดทํา
สิ่งของทีเ่ ปนวัสดุโดยสภาพ เชน ยากําจัดศัตรูพืชและสัตว,พันธุพืช,ปุย,กระถาง,ตนไม,สปริงเกอร พันธุสัตวปก
และสัตวน้ํา เครื่องตัดหญา และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวของ การสนับสนุนจัดงานวันสิ่งแวดลอมโลก การปรับภูมิทัศน
สิ่งแวดลอม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานอนุรักษแหลงน้าํ และปาไม แผนงานการเกษตร และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา
เศรษฐกิจพืน้ ฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว แนวทางที่ 3 สงเสริม
ลําดับที่
และสนับสนุนการพัฒนาการผลิตภาคเกษตร สอดคลองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3,4,5,6,7,8 หนา 101,102 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน ฟน ฟู อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลําดับที่ 1,3,4 หนา 125
1.3.21)ประเภท คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ใชใน
การโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ เชน พูกนั และสี,ฟลม,ฟลมสไลด,แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,
วิดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลางอัด ขยาย ,ภาพถายดาวเทียม ,กระดาษสําหรับพิมพภาพ
คอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมือง
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ที่สําคัญแกประชาชน ลําดับที่ 2,3,5,6 หนา 145,146
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1.3.22)ประเภท คาวัสดุเครื่องแตงกาย ตัง้ ไว 50,000 บาท เพือ่ จายเปนคาจัดซื้อชุดเครื่องแบบ
เครื่องแตงกายสําหรับ สมาชิก อปพร.และอาสาดับเพลิง มิสเตอรเตือนภัยฯ สังกัด ศูนย อปพร.เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา ตลอดจนวัสดุเครื่องแตงกายคนงานทั่วไป ในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมฯ ตั้งจายจากเงิน
รายไดปรากฏในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียง
พางคํา พ.ศ. 2552 –2554 ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบ
เรียบรอย และความมั่นคงเขตเมืองชายแดน แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
คน องคกร ชุมชน และวัสดุอุปกรณใหมีความเขมแข็งในการสรางเครือขายและดําเนินงานรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบเรียบรอยภายใน ลําดับที่ 3 หนา 93
1.3.23)ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 175,500 บาท เพื่อจายเปนคาอุปกรณเครื่อง
คอมพิวเตอรเพิ่มเติม เชน เมาส ,เมมโมรี่ชิป,ตลับผงหมึก,โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ที่จาํ เปนสําหรับการใช
งานของสํานักปลัดเทศบาล รวมทัง้ สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียง
พางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนว
ทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูก าร
บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136 และปรากฏในงานบริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารงานทัว่ ไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนา
การเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร
ลําดับที่ 1 หนา 144
1.3.24) ประเภท คาวัสดุดับเพลิง ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับ
การดับเพลิง การปองกันไฟปา เครื่องดับเพลิงเคมี ตลอดจนการตรวจเช็ค เติมน้ํายาเคมีสําหรับเครื่องดับเพลิง
และอื่นๆ ที่เกีย่ วของ ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 –2554 ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงเขตเมืองชายแดน แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน องคกร ชุมชน และวัสดุอุปกรณใหมีความเขมแข็งในการสราง
เครือขายและดําเนินงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบเรียบรอยภายใน ลําดับที่ 1 หนา
93
1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว 453,400 บาท รายละเอียดดังตอไปนี้
1.4.1 ประเภท คาไฟฟา ตั้งไว 130,000 บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาที่ใชประจําอาคารทีท่ ําการ หรือ
อาคาร สถานที่ ที่อยูในความดูแลของ เทศบาลตําบลตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2
พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่
26 หนา 140
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1.4.2 ประเภท คาน้ําประปา ตั้งไว 20,000 บาท เพือ่ จายเปนคาน้าํ ประปาที่ใชประจําอาคารที่
ทําการ และอาคารสินคาพืน้ เมือง ที่อยูในความดูแลของ เทศบาลตําบลตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงาน
บริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.
2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีด่ ีแก
ประชาชน ลําดับที่ 26 หนา 140
1.4.3 ประเภท คาโทรศัพทสํานักงาน ตั้งไว 45,000 บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในราชการ
ของ เทศบาลตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ ไป และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมือง
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ
และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีด่ ีแกประชาชน ลําดับที่ 26 หนา 140
1.4.4 ประเภท คาไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย
ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายเปน คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมือง
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ
และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีด่ ีแกประชาชน ลําดับที่ 26 หนา 140
1.4.5 ประเภท คาบริการทางดานโทรคมนาคม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง คาเชาพืน้ ทีเ่ ว็บไซดฯ ตัง้ ไว 98,400 บาท เพื่อจายเปนคาเชาใชคูสายโทรศัพทอินเตอรเน็ต
ตําบล ในระบบความเร็วสูง (ADSL) ใชประจําสํานักงาน เทศบาลตําบลและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน
2 เลขหมาย ตลอดจนคาใชจายบริการอินเตอรเน็ตที่รองรับระบบการประชุมทางไกลที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิน่ แนะนํา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมือง
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ
และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีด่ แี กประชาชน ลําดับที่ 26 หนา 140
1.4.6 ประเภท คาเชาวงจรสื่อสารขอมูล ระบบคอมพิวเตอรงานทะเบียนราษฎร ตั้งไว
120,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาวงจรสื่อสารขอมูล ระบบคอมพิวเตอรงานทะเบียนราษฎร ตลอด
ปงบประมาณ 2552 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารงานทัว่ ไป และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนา
การเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร
ลําดับที่ 1 หนา 144
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1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 1,272,500 บาท รายละเอียดดังตอไปนี้
1.5.1 ประเภทอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอืน่ ตั้งไว 360,000.-บาท
(1) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลแมสายสนับสนุนศูนยขอมูลขาวสาร ตั้งไว 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ระดับอําเภอ อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และจัดสรางศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อ
จัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอแมสาย ตามหนังสือที่ ชร 80101/ว. 523 ลงวันที่ 4
มิถุนายน 2551 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมือง
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 พัฒนาการบริหารงานคลัง ระบบการพัสดุ
และระบบการจัดเก็บรายได ลําดับที่ 7 หนา 143
(2) อุดหนุนเทศบาลตําบลแมสาย กอสรางอาคารศูนยขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจางฯ ตั้งไว
300,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และจัดสรางศูนยขอ มูลขาวสาร
การจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ระดับอําเภอ อําเภอแมสาย ตามหนังสือที่ ชร 80101/ว. 656
ลงวันที่ 7 กรกฏาคม 2551 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนา
การเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 พัฒนาการบริหารงานคลัง ระบบการ
พัสดุ และระบบการจัดเก็บรายได ลําดับที่ 7 หนา 143
(3) อุดหนุนเทศบาลตําบลแมสาย ตามโครงการบูรณาการใชเครื่องจักรกลยานพาหนะและ
เครื่องมืออุปกรณในงานดานสาธารณภัย (Zonning) ตั้งไว 20,000 บาท เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย อปพร.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา และ
บูรณาการรวมกับ ศูนย อปพร.อปท.อืน่ ตามหนังสือ ที่ ชร 78301/ว.1221 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการ
พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความมัน่ คงเขตเมืองชายแดน แนวทางการ
พัฒนา แนวทางที่ 1 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน องคกร ชุมชน และวัสดุอุปกรณใหมีความเขมแข็งใน
การสรางเครือขายและดําเนินงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบเรียบรอยภายใน ลําดับที่
9 หนา 95
1.5.2 ประเภทอุดหนุนหนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน ตั้ง
ไว 912,500.-บาท
(1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย (ฝายความมัน่ คง)ตั้งไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายเงินอุดหนุน โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การดําเนินงานศูนย ศตส.อําเภอแมสาย
จํานวน 20,000 บาท ตามหนังสือ ที่ ชร 78301/ว1187 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ตั้งจายจากเงินรายได
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ปรากฏในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนงานรักษาความสงบภายใน และปรากฏในแผนพัฒนา
สามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความมัน่ คงเขตเมืองชายแดน แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2
สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอาชญากรรม ลําดับที่ 4 หนา 96
(2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย ตามโครงการปรับปรุงสํานักทะเบียนอําเภอแม
สาย ตั้งไว 35,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายเงินอุดหนุน ตามหนังสือที่ ชร 78301/ว1187 ลงวันที่ 29
กรกฎาคม 2551 ตามโครงการปรับปรุงสํานักทะเบียนอําเภอแมสาย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงาน
บริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.
2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร ลําดับที่ 2 หนา 144
(3)อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสายตามโครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการหมูบา น ตั้งไว 22,000 บาท เพื่อจายเปนคาฝกอบรมคณะกรรมการหมูบานตาม
พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ พ.ศ.2547 ฉบับที่ 11 พ.ศ.2551 เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
การพัฒนาในระดับหมูบานอยางเปนรูปธรรม ตามหนังสือที่ ชร 1017.1/1801 ลงวันที่ 11 มิถนุ ายน 2551 ตัง้
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป
ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม
และสรางความเขมแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6 สงเสริมและสนับสนุนการสรางความ
เขมแข็งของชุมชน ลําดับที่ 12 หนา 92
(4)อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงราย ตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อเปนคาใชจา ยเงินอุดหนุน ตามหนังสือที่ ชร 1017.3/ว. 1578 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม
2551 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนงานรักษาความสงบภายใน
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 –2554 ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการ
พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความมัน่ คงเขตเมืองชายแดน แนวทางการ
พัฒนา แนวทางที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอาชญากรรม ลําดับที่ 7
หนา 97
(5)อุดหนุนสํานักงานจังหวัดเชียงราย ตามโครงการ E-Government ตั้งไว 3,000 บาท เพื่อจาย
เปนเงินอุดหนุนสํานักงานจังหวัดเชียงราย ตามโครงการสรางระบบรับสงเอกสารอิเล็กทรอนิกสของสวนราชการ
ทองถิน่ ในจังหวัดเชียงราย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ ไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการ
พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร
วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีด่ ีแกประชาชน ลําดับที่ 4,5 หนา 136
(6)อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอแมสาย ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายอุดหนุนการ
ดําเนินการจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงระดับอําเภอ และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตามหนังสือที่ ชร
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1009/ว. 350 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2551 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานสงเสริมการเกษตร แผนงาน
การเกษตร และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 3
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม และการทองเทีย่ ว แนว
ทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการผลิตภาคเกษตร สอดคลองตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ลําดับที่ 11,12 หนา 103
(7) อุดหนุนศูนยผูประสานพลังแผนดินตําบลเวียงพางคํา ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมสงเสริมความเขมแข็งของศูนยผูประสานพลังแผนดิน ทองที-่ ทองถิน่ สามัคคี เสริมสรางความ
เขมแข็งกลุมกํานัน-ผูใหญบานตําบลเวียงพางคํา ในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบรอย สรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การดําเนินงานชมรมพลังแผนดิน ทองถิน่
ทองที่สามัคคีฯ ตามบันทึกขอความอนุมตั ิ ที่ ชร 75101/- ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 –2554 ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงเขตเมืองชายแดน แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน องคกร ชุมชน และวัสดุอุปกรณใหมีความเขมแข็งในการสราง
เครือขายและดําเนินงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบเรียบรอยภายใน ลําดับที่ 11
หนา 95
(8) อุดหนุนคณะกรรมการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเวียง
พางคํา ตั้งไว 262,500 บาท เพื่อจายสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดานการเกษตร ,การจัดงานรณรงคและ
สาธิตการกําจัดหอยเชอรรี่ แปรรูปผลผลิต สนับสนุนการสงเสริมการจัดตั้งกลุมเกษตรกร การดําเนินงานของ
ศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ,โครงการจัดงานวันเกษตรกร ป 2552 อบรมการผลิตปุยชีวภาพ และ
การจัดบอรดประชาสัมพันธศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อการพัฒนาทางการเกษตรภายในตําบล
เวียงพางคํา ตามหนังสือที่ ชร 1009.3/297 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงาน
สงเสริมการเกษตร แผนงานการเกษตร และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.
2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจขั้นพืน้ ฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยก
รรม และการทองเที่ยว แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการผลิตภาคเกษตร
สอดคลองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลําดับที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 หนา 101,102
(9) อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครมูลฐานชุมชนตําบลเวียงพางคํา ตั้งไว 100,000.-บาท
เพื่อจายสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ตําบลเวียงพาง
คํา โดยดําเนินงาน
-จัดกิจกรรมรณรงควัน อสม. 20 มีนาคม เปนเงิน 5,000.-บาท
-จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา อสม.อําเภอแมสาย ประจําป 2552
เปนเงิน 5,000.-บาท
-โครงการฝกอบรม เสริมสรางความเขมแข็งของกลุม อสม.ต.เวียงพางคํา เปนเงิน 90,000.-บาท
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ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริการสาธารณสุข และการสาธารณสุขอื่น แผนงานสาธารณสุข
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน แนวทางที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน
รักษา ฟน ฟูสขุ ภาพ ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ลําดับที่ 4,6,7 หนา 63,64
(10) อุดหนุนคณะกรรมการศูนยสงเคราะหประจําหมูบาน ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปน
เงินอุดหนุนคณะกรรมการศูนยสงเคราะหประจําหมูบา น 10 หมูบา นๆ ละ 10,000 บาท ตามบันทึกขอความ
อนุมัติ ที่ ชร 75101/- ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในงานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห แผนงานสังคมสงเคราะห และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนการสังคมสงเคราะห
ผูดอยโอกาสทางสังคม ลําดับที่ 4 หนา 87
(11) อุดหนุนกลุมผูพกิ ารตําบลเวียงพางคํา ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
คณะกรรมการกลุมผูพิการตําบลเวียงพางคํา สําหรับจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของผูพิการตําบลเวียง
พางคํา เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการกลุมในการจัดกิจกรรมดูแลชวยเหลือกันเอง บรรเทาแกไขปญหาสวัสดิการ
สังคมที่สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางความเขมแข็งของกลุมผูพ ิการมากกวา เทศบาล
ตําบลเปนผูดาํ เนินการเอง ตามบันทึกขอความอนุมัติ ที่ ชร 75101/- ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห แผนงานสังคมสงเคราะห และปรากฏในแผนพัฒนา
สามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการ
สังคม และสนับสนุนการสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม ลําดับที่ 6,8 หนา 88
(12) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมผูสงู อายุตําบลเวียงพางคํา ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนเงิน
สําหรับจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของกลุม
อุดหนุนคณะกรรมการกลุมผูสูงอายุตาํ บลเวียงพางคํา
ผูสูงอายุในการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาของกลุมในการจัดกิจกรรมชวยเหลือดูแลกันเอง บรรเทาแกไข
ปญหาสวัสดิการสังคม ที่สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพกวาที่ เทศบาลตําบลเปนผูดําเนินการเอง
ตามบันทึกขอความอนุมัติ ที่ ชร 75101/- ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห แผนงานสังคมสงเคราะห และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสราง
ความเขมแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุน
การสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม ลําดับที่ 9 หนา 88
(13) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมทานตะวันตําบลเวียงพางคํา ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปน
เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลุมทานตะวัน ผูติดเชื้อเอดสตําบลเวียงพางคํา ในการบริหารจัดการเพื่อจัดกิจกรรม
ดูแลชวยเหลือกันเองของผูตดิ เชื้อเอดส
บรรเทาปญหาสวัสดิการสังคม
ที่สามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพกวาที่ เทศบาลตําบลเปนผูด ําเนินการเอง ตามบันทึกขอความอนุมัติ ที่ ชร 75101/- ลงวันที่ 3
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กรกฎาคม 2551 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห แผนงานสังคม
สงเคราะห และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนา แนวทางที่
5 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนการสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม ลําดับที่ 10
หนา 88
(14) อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลเวียงพางคํา ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
คณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรีตําบลเวียงพางคํา
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ
กิจกรรมวันสตรีสากล กิจกรรมกีฬาแมบา น และกิจกรรมการสรางความเขมแข็งของกลุมพัฒนาสตรีตําบลเวียง
พางคํา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน แนวทางการ
พัฒนา แนวทางที่ 6 สงเสริมและสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชน ลําดับที่ 5 หนา 90
(15) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบา นเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบานในการสนับสนุนการปฎิบัติงานของศูนยขอมูลประจําหมูบาน และสนับสนุน
กิจกรรมในการประชุมประจําศูนยหมูบา น พัฒนาระบบการประชุมประชาคมหมูบาน ตําบล กิจการหอกระจาย
ขาว ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน แผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน แนวทางการ
พัฒนา แนวทางที่ 6 สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน ลําดับที่ 7 หนา 91
(16) อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุข ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตเทศบาล ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อสําหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ ไป (กําหนดวัตถุประสงคเดิม) จัดสรรเปนคาดําเนินงานของ อสม.ในเขตชุมชน/หมูบาน ๆละ
10,000 บาท เพื่อให อสม.ดําเนินการใน 3 กลุมกิจกรรม ไดแก
-การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
-การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตาง ๆ
-การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริการสาธารณสุข และการสาธารณสุขอื่น แผนงาน
สาธารณสุข และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน แนวทางที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน
การปองกันรักษา ฟนฟูสุขภาพ ยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ลําดับที่ 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 หมวดรายจายอื่นๆ ตั้งไว รวม 3,362,000 บาท แยกเปน
1.6.1 ประเภทการสงเคราะหราษฎร และสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห ตั้งไวรวม
3,162,000 บาท แยกเปน
- คาเบี้ยยังชีพแกผสู ูงอายุ ตั้งไว 2,502,000 บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ
สําหรับคนชราที่ยากจนและถูกทอดทิ้ง และไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผานการพิจารณา
คัดเลือกจากประชาคมทองถิน่ จํานวนทัง้ สิน้ 417 คน อัตราคนละ 500 บาท ตอเดือน มีกําหนด 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป(กําหนดวัตถุประสงคเดิม) จํานวน 237 คน เปนเงิน 1,422,000 บาท ตัง้ จายจากเงิน
รายได จํานวน 180 คน เปนเงิน 1,080,000 บาท ปรากฏในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห แผนงาน
สังคมสงเคราะห และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน แนวทางการ
พัฒนา แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนการสังคมสงเคราะหผูดอยโอกาสทาง
สังคม ลําดับที่ 1 หนา 87
- คาเบี้ยยังชีพผูพกิ าร ตั้งไว 390,000 บาท เพือ่ จายเปนคาเบี้ยยังชีพผูพ ิการสําหรับคน
พิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและมีความพิการจนไมสามารถประกอบ
อาชีพเลีย้ งตนเองได ตลอดจนตองเปนผูท ี่มีฐานะยากจนอาศัยอยูตามลําพัง หรืออยูในครอบครัวที่มีฐานะ
ยากจน และผานการพิจารณาคัดเลือกจากประชาคมทองถิน่ จํานวนรวม 65 คน อัตราคนละ 500 บาท ตอ
เดือน มีกําหนด 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป(กําหนดวัตถุประสงคเดิม) จํานวน 38 คน เปนเงิน
228,000 บาท และตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 27 คน เปนเงิน 162,000 บาท ปรากฏในงานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห แผนงานสังคมสงเคราะห และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนการสังคมสงเคราะห
ผูดอยโอกาสทางสังคม ลําดับที่ 1 หนา 87
- คาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตั้งไว 270,000 บาท เพื่อจายเปนคาเบีย้ ยังชีพผูปวยเอดส
สําหรับผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความเปนอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู
อุปการะ ดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได จํานวนรวมทั้งสิน้ 45 คน อัตราคนละ 500 บาท ตอ
เดือน มีกําหนด 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป(กําหนดวัตถุประสงคเดิม) จํานวน 28 คน เปนเงิน
168,000 บาท และตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 17 คน เปนเงิน 102,000 บาท ปรากฏในงานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห แผนงานสังคมสงเคราะห และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนการสังคมสงเคราะห
ผูดอยโอกาสทางสังคม ลําดับที่ 1 หนา 87
1.6.2ประเภทชวยเหลือใหการสงเคราะหแกประชาชนที่มีฐานะยากจนและดอยโอกาสที่
ประสบความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติและการประกอบอาชีพ ตั้งไว
100,000
บาท เพื่อ
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จายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพ เชน มีด จอบ เสียม พันธุพ ชื พันธุสัตว เปนตน หรือ
เครื่องนุงหมกันหนาว เปนตน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในงานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห แผนงานสังคมสงเคราะห และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.
2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนการสังคมสงเคราะห
ผูดอยโอกาสทางสังคม ลําดับที่ 12 หนา 89
1.6.3 ประเภทรายจายคาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง หรือไมไดมาซึ่ง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษา วิจยั ชุมชน การสรางระบบ
การเก็บขอมูลสถิติ การวางแผนพัฒนาและติดตามประเมินผลในดานตาง ๆ เชน คาจางที่ปรึกษาวิจัย การ
พัฒนาชุมชนแกไขปญหาสังคมและความยากจนในพืน้ ที่ การแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุข,
การเพิม่ ประสิทธิภาพจัดเก็บรายได ,การวางแผนพัฒนาระบบการศึกษา การจางศึกษาระบบการใหบริการ
ประชาชน การวัดระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ เทศบาลตําบล การจัดทําระบบการวางผังเมือง
เปนตน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทัว่ ไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554
ยุทธศาสตรที่ 4
โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ แนวทางที่ 6 สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังเมือง และควบคุมอาคาร
สอดคลองเมืองนาอยูอยางยัง่ ยืน ลําดับที่ 2 หนา 124 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่
ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 4,5 หนา 136
2.รายจายเพือ่ การลงทุน ตั้งไวทงั้ สิ้น 1,814,240 บาท
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม 1,814,240 บาท
2.1 คาครุภัณฑ ตั้งไว 1,814,240 บาท
(1) ประเภทครุภัณฑสาํ นักงาน คาจัดซื้อโตะและเกาอี้ทํางาน ตั้งไว 10,740 บาท เพื่อจายเปน
คาจัดซื้อโตะ และเกาอีท้ ํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 3 ชุด และระดับ 1-2 จํานวน 1 ชุด ของสํานักปลัดเทศบาล
งานนิติกร บุคลากร เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร และเจาหนาทีท่ ะเบียน โดยจัดหาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฎในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
พ.ศ. 2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการ
พัฒนา แนวทางที่ 3 พัฒนาการบริหารงานการคลัง ระบบการพัสดุ และระบบการจัดเก็บรายได ลําดับที่ 7 หนา
136
(2)คาครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย ตั้งไว 210,000 บาท เพื่อใชจายในการจัดซื้อเครื่องพน
หมอกควัน เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก เนื่องจากเปนเขตพื้นที่เสี่ยงตอการ
ระบาดของโรค จํานวน 3 เครื่อง โดยจัดหาตามราคาทองถิน่ ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0131.4/ว
2047 ลงวันที่ 25 มิถนุ ายน 2539 เรื่อง การจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑของเทศบาล และเมืองพัทยา ตัง้ จายจาก
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เงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในงานโรงพยาบาล แผนงานสาธารณสุข และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และ
สรางความเขมแข็งของชุมชน แนวทางที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน รักษา ฟนฟูสุขภาพ ยกระดับ
สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ลําดับที่ 2 หนา63
(3)คาครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรลกู ขาย สําหรับงานประมวลผล แบบ 1 (จอ
17 นิ้ว) ตั้งไว 36,500 บาท เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ สําหรับงานประมวลผล จํานวน
1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ คุณลักษณะ Spc พื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังนี้
- CPU แบบ Dual Core หรือดีกวา มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอ ยกวา 1.8 GHz จํานวน 1 หนวย
- แผงวงจรหลัก (Main board) ความเร็วบัส (FSB/HTT) ไมนอยกวา 800 MHz จํานวน 1 หนวย
- สวนควบคุมการแสดงผลเปนชนิดแยกจากแผงวงจรหลัก จํานวน 1 หนวย ที่มหี นวยความจําไมนอย
กวา 128 MB
- มีจาํ นวน 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 จํานวน 1 หนวย
- Hard Disk ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอ ยกวา 160 GB จํานวน 1 หนวย
- DVD-RW จํานวน 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
- ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยติดตั้งมาบนเครื่องพรอมใชงานโดยมีลิขสิทธิถ์ ูกตอง
ตามกฎหมาย
ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑราคามาตรฐานคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารงานทัว่ ไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่
ปฏิบัตริ าชการ สูการบริการที่ดี ลําดับที่ 7 หนา 136
(4)คาครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 500 VA ตั้งไว 3,000 บาท เพื่อจายเปน
คาเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 1 ชุด ขนาด 500 VA ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑราคามาตรฐาน
คอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554
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ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2
พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีด่ ี ลําดับที่ 7 หนา 136
(5) ประเภทคาติดตั้งระบบคอมพิวเตอร ระบบสื่อสารขอมูลของงานทะเบียนราษฎร ตั้งไว
1,400,000 บาท เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบคอมพิวเตอร ระบบสื่อสารขอมูล ของสํานักทะเบียนทองถิน่
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ตามประมาณการงบประมาณสําหรับเทศบาลที่มีจาํ นวนประชาชน 10,001 20,000 คน มีรายละเอียดดังนี้
- 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 (เครื่องสํารองกระแสไฟฟาขนาด 600 VA) จํานวน 3 ชุด
(9) UPS (เครื่องสํารองกระแสไฟฟาขนาด 1000 VA TRUE ONLINE (SERVER) จํานวน 1 ชุด
(10) ETHERNET SWITCH จํานวน 1 ชุด
(11) SMARTCARD READER จํานวน 3 ชุด
(12) โตะวางเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพพรอมเกาอี้ จํานวน 4 ชุด
- ระบบคําสั่งควบคุมการทํางาน (SOFTWARE)
(1) OPERATING SYSTEM (SERVER) จํานวน 1 ชุด
(2) RDBMS (RELATION DATABASE MANAGEMENT SYSTEM) จํานวน 1 ชุด
(3) ระบบควบคุมและสนับสนุนการทํางานของ SERVER PROGRAM จํานวน 1 ชุด
(4) COMPUTER SOFTWARE สําหรับเครื่อง SERVICE WORKSTATION จํานวน 3 ชุด
(5) COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการอานเขียนบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ชุด
(6) APPLICATION SOFTWARE พรอมลิขสิทธิ์การใชงานโปรแกรม จํานวน 3 ชุด
(7) COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการอานลายพิมพนวิ้ มือนายทะเบียน จํานวน 1 ชุด
(8) OPERATING SYSTEM (SERVICE WORKSTATION) จํานวน 3 ชุด
(9) คาโอนยายฐานขอมูล จํานวน 1 ชุด
- คาติดตั้งระบบคอมพิวเตอร
(1) ติดตั้ง LOAD CENTER จํานวน 1 ระบบ
(2) ติดตั้งระบบไฟฟาและสายสัญญาณ จํานวน 1 ระบบ
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รวมทัง้ อุปกรณ Router และอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงาน
บริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.
2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร ลําดับที่ 1 หนา 144
(6) ประเภทครุภัณฑอื่น เตนท ตั้งไว 54,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเตนท ขนาด 4*8 เมตร
จํานวน 3 หลัง ๆละ 18,000 บาท สําหรับงานเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน จัดการประชุม จัดตั้งจุดอํานวย
ความสะดวก หมูที่ 3 (ยืมใชครุภัณฑ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในงานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบ
เรียบรอย และความมั่นคงเขตเมืองชายแดน แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอาชญากรรม ลําดับที่ 7 หนา 91
(7)ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑ ตั้งไว รวม 100,000 บาท เพื่อจายเปน
คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่นๆ ที่อยูใ นความดูแลของ เทศบาลตําบล เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2
พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่
24 หนา 140
2.2 คาที่ดนิ และสิ่งกอสราง ตั้งไว
บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ ไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองคลัง

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 1,353,700 บาท แยกเปน
1. รายจายประจํา ตัง้ ไวรวม 1,314,200 บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 678,600.- บาท
1.1.1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตัง้ ไว 564,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 7 อัตรา ทัง้ นี้ใหจายตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบัตริ าชการสูการ
บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 9 หนา 137
1.1.2) ประเภท เงินเพิม่ ตางๆ ตั้งไว 114,600.- บาท เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 6 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารทั่วไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนา
การเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ
ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบัติราชการสูก ารบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 11 หนา 137
1.2 หมวดคาจางชัว่ คราว ตั้งไวรวม 191,400.- บาท แยกเปน
1.2.1 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 146,640.- บาท เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางที่
ปฏิบัติหนาที่ในกองคลัง เปนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตราตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงาน
บริหารงานคลัง แผนงานบริหารทัว่ ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.
2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบตั ิราชการสูการบริการที่ดีแก
ประชาชน ลําดับที่ 10 หนา 137
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจาง ตั้งไว 44,760.- บาท เพื่อจายเปนคา
ครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงาน
บริหารงานคลัง แผนงานบริหารทัว่ ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.
2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบตั ิราชการสูการบริการที่ดีแก
ประชาชน ลําดับที่ 11 หนา 137
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1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 444,200.- บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตั้งไวรวม 124,200.- บาท
1.3.1) ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารทัว่ ไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี แนวทางการ
พัฒนา แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบัติราชการสูการบริการที่ดีแก
ประชาชน ลําดับที่ 17 หนา 138
1.3.2) ประเภท คาเชาบาน ตั้งไว 34,200 บาท เพือ่ จายเปนคาเชาบาน ใหแกพนักงานเทศบาล ตัง้
จายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารทัว่ ไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบัติ
ราชการสูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 20 หนา 139
1.3.3) ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหาร
ทั่วไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดาน
การพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุง
บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบัตริ าชการสูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 19 หนา 139
1.3.4) ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหาร
ทั่วไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดาน
การพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุง
บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบัตริ าชการสูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 18 หนา 138
คาใชสอย ตั้งไวรวม 210,000.- บาท
1.3.5) ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึง่ บริการ ตั้งไวรวม 50,000 บาท เพื่อจายเปน
1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนใน
ราชการของเทศบาล ในกองคลังเชน คาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนในการสงพนักงานเทศบาล
พนักงานจาง ผูบริหาร หรือสมาชิกสภาเทศบาล หรือผูชวยปฏิบัติราชการของเทศบาลไปอบรม เปน
ตน ตั้งไว 40,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารทั่วไปและปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมือง
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ
และสถานที่ปฏิบัติราชการสูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 23 หนา 139
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2)คาของขวัญ รางวัลหรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมตางๆ ที่มีความจําเปนและ
เหมาะสมในงานพัฒนาและจัดเก็บรายได เชน คาใบประกาศเกียรติคุณ ของที่ระลึกใหกับผูมาชําระ
ภาษี ตั้งไว 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารทัว่ ไปและ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนา
การเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ
ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบัติราชการสูก ารบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 16 หนา 119
1.3.6) ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปน
คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑทรัพยสินอื่น ๆ ที่อยูในความดูแลของเทศบาล ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏใน
งานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารทั่วไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.
2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบตั ิราชการสูการบริการที่ดีแก
ประชาชน ลําดับที่ 24 หนา 139
1.3.7) ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกี าร ตั้งไว 70,000 บาท
-คาใชจายจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหนาที่ งานจัดเก็บภาษี /
ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินฯ ตั้งไว 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
งานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารทั่วไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.
2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 6.2 พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง บุ ค ลากร วั สดุ ครุภั ณฑ แ ละสถานที่ ปฏิ บั ติร าชการสูก ารบริ ก ารที่ดีแ ก
ประชาชน ลําดับที่ 25 หนา 140
-คาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพร ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมา
โฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพร ทางวิทยุกระจายเสียง,โทรทัศน,สิง่ พิมพ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
งานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารทั่วไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.
2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบตั ิราชการสูการบริการที่ดีแก
ประชาชน ลําดับที่ 16 หนา 119
1.3.8) ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายอื่นๆ ตั้งไว
80,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงาน
คลัง แผนงานบริหารทัว่ ไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.2
พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานทีป่ ฏิบัตริ าชการสูการบริการทีด่ ีแกประชาชน ลําดับที่ 22
หนา 139
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คาวัสดุ ตั้งไวรวม 110,000 บาท รายละเอียดดังตอไปนี้
1.3.9) ประเภท คาวัสดุสํานักงาน ตัง้ ไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิง่ ของตาง ๆ ทีใ่ ชใน
กองคลัง เชนกระดาษ ปากกา กระดาษไข กระดาษคารบอน ผงหมึกถายเอกสาร และวัสดุอื่น ๆ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารทัว่ ไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนว
ทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบัติราชการสูการ
บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136
1.3.10) ประเภท คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตัง้ ไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ วัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น เชนน้าํ มันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องสําหรับรถจักรยานยนต ตัง้ จาย
จากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารทั่วไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคําพ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบัติ
ราชการสูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136
1.3.11) ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 30,000 บาท เพือ่ จายเปนคาอุปกรณคอมพิวเตอร
เพิ่มเติม เชน เมาส เมมโมรี่ ชิป ตลับ หมึก โปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ ที่จาํ เปนใชสําหรับงาน ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารทั่วไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคําพ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบัติ
ราชการสูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136
2.รายจายเพือ่ การลงทุน ตั้งไวทงั้ สิ้น 39,500 บาท
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม 39,500 บาท
2.1 คาครุภัณฑ ตั้งไว 39,500.- บาท
(1)คาครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรลกู ขาย สําหรับงานประมวลผล แบบ 1 (จอ
17 นิ้ว) ตั้งไว 36,500 บาท เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ สําหรับงานประมวลผล จํานวน
1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ คุณลักษณะ Spc พื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังนี้
- CPU แบบ Dual Core หรือดีกวา มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอ ยกวา 1.8 GHz จํานวน 1 หนวย
- แผงวงจรหลัก (Main board) ความเร็วบัส (FSB/HTT) ไมนอยกวา 800 MHz จํานวน 1 หนวย
- สวนควบคุมการแสดงผลเปนชนิดแยกจากแผงวงจรหลัก จํานวน 1 หนวย ที่มหี นวยความจําไมนอย
กวา 128 MB
- มีจาํ นวน 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 จํานวน 1 หนวย
- Hard Disk ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอ ยกวา 160 GB จํานวน 1 หนวย
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- DVD-RW จํานวน 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
- ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยติดตั้งมาบนเครื่องพรอมใชงานโดยมีลิขสิทธิถ์ ูกตอง
ตามกฎหมาย ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑราคามาตรฐานคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนา
การเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ
ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบัติราชการสูก ารบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136
(2)คาครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 500 VA ตั้งไว 3,000 บาท เพื่อจายเปน
คาเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 1 ชุด ขนาด 500 VA ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑราคามาตรฐาน
คอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2
พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีด่ ี ลําดับที่ 7 หนา 136
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ ไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองชาง

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 4,917,888 บาท แยกเปน
1. รายจายประจํา ตั้งไวรวม 1,889,388 บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 768,180.- บาท แยกเปน
1.1.1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตัง้ ไว 692,520 บาท บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งเลื่อนขัน้ เงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
บุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัตริ าชการ สูก ารบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 9 หนา 137
1.1.2) ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 75,660.- บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชัว่ คราว ใหแก
ของพนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบตั ิราชการ สูก าร
บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 11 หนา 137
1.2 หมวดคาจางชัว่ คราว ตั้งไวรวม 193,800.- บาท แยกเปน
1.2.1 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 152,040.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน
จางที่ปฏิบัติหนาที่ในกองชาง เปนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.
เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และ
สถานที่ปฏิบัตริ าชการ สูก ารบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 10 หนา 137
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจาง ตั้งไว 41,760.- บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม
คาครองชีพชัว่ คราวของพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหาร
ทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา
พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติ
ราชการ สูก ารบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 11 หนา 137
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1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 795,000.- บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตั้งไวรวม 85,000.- บาท
1.3.1) ประเภทคาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา ตั้งไว 15,000 บาท เพือ่ จายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจางในกองชาง ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ
ครุภัณฑตางๆ ที่จาํ เปนตอการปฏิบัติราชการ ลําดับที่ 17 หนา 138
1.3.2) ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลในกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัตริ าชการ สูก าร
บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 19 หนา 139
1.3.3) ประเภท คาเชาบาน ตั้งไว 20,000 บาท เพือ่ จายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลใน
กองชาง ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางการพัฒนา
และปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัตริ าชการ สูก ารบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 20 หนา
139
1.3.4) ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลในกองชาง ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน แผนงานเคหะและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานทีป่ ฏิบัติราชการ สูการ
บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 18 หนา 138
คาใชสอย ตัง้ ไวรวม 510,000.- บาท
1.3.5) ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึง่ บริการ ตั้งไวรวม 150,000 บาท เพื่อจายเปน
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมหรือ
คาลงทะเบียนไปราชการ ภายในกองชางเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เชน คาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนใน
การสงพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูบริหาร หรือผูชวยปฏิบตั ิราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคําไป
ฝกอบรม เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและ
ชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการทีด่ ีแกประชาชน ลําดับที่ 23
หนา 139
-คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการที่จาํ เปนตอการ
ใหบริการประชาชน เชน คาจางเหมาแรงงานขุดลอกและกําจัดวัชพืชที่กีดขวางคลองสงน้ํา คลองชลประทาน,
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คาจางเหมาขุดลอกรองน้ําเสีย ขุดลอกพัฒนาทําความสะอาดรองระบายน้าํ และอืน่ ๆ ที่เกีย่ วของ เปนตน ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ. 2552 – 2554 ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยัง่ ยืน แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการ
บริหารจัดการบําบัดน้าํ เสียชุมชน และการระบายน้ําแกไขปญหาน้าํ ทวม ลําดับที่1. 3.4.5.6 หนาที่ 128 และ
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลงน้าํ เพื่อการอุปโภคและบริโภค ลําดับที่
4 หนา 129
1.3.6) ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว รวม 200,000 บาท เพื่อ
จายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภณ
ั ฑทรัพยสินอืน่ ๆ ทีอ่ ยูในความดูแลของ เทศบาลเวียงพางคํา ตั้งจายจาก
เงินรายได
ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
บุคลากร วัสดุครุภัณฑตางๆ ที่จาํ เปนตอการปฏิบัติราชการ ลําดับที่ 24 หนา 139
1.3.7) ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกี าร ตั้งไว รวม 130,000 บาท
-คาใชจายจัดกิจกรรมรณรงคปลุกจิตสํานึกในการคัดแยกทิ้งขยะ ตั้งไว 50,000.-บาท
เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคปลูกจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ การจัดกิจกรรมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฯลฯ สําหรับผูเขารวมกิจกรรม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.
2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยัง่ ยืน แนว
ทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ลําดับที่
1,2,3 หนา 127
-คาใชจายโครงการรณรงคกอสรางและซอมแซมฝายกั้นน้ําลําธาร (Check Dam) ตั้งไว
30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคกอสรางและซอมแซมฝายกั้นน้ําลําธาร (Check
Dam) หรือฝายแมว เปนคากระสอบ ทราย ไม หินฯลฯ ตามโครงการแนวพระราชดําริ “โครงการ 80 พรรษา 80
พันฝาย” ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในงานบําบัดน้าํ เสีย แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนา
สามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการ
สิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยั่งยืน แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลงน้ํา
เพื่อการอุปโภคและบริโภค ลําดับที่ 3 หนา 129
-คาใชจายดําเนินโครงการรณรงคการจัดทําบอดักไขมัน รักษสิ่งแวดลอม ตั้งไว 50,000
บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยตามโครงการรณรงคการจัดทําบอดักไขมัน การรณรงคใชบังคับขอบัญญัติเกี่ยวกับ
บอดักไขมัน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนงานเคหะและชุมชน
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมเมืองนาอยูอยางยั่งยืน แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 สงเสริม
และสนับสนุนการสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ลําดับที่ 1,2,3 หนา 126
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1.3.8) ประเภทรายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
อื่นๆตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชนและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาล
เวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนว
ทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑและสถานที่ปฏิบัติราชการสูการ
บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 22 หนา 139
คาวัสดุ ตั้งไวรวม 200,000 บาท รายละเอียดดังตอไปนี้
1.3.9)ประเภท คาวัสดุสาํ นักงาน ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของตางๆ ที่ใชในกอง
ชาง เชน กระดาษ ปากกา กระดาษไข กระดาษคารบอน กระดาษถายเอกสาร ผงหมึกถายเอกสาร และวัสดุ
อื่นๆ ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136
1.3.10) ประเภท คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 100,000 บาท เพือ่ จายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟา
สําหรับใชภายในอาคารสํานักงานหรือสถานทีท่ รัพยสนิ ทีอ่ ยูในความดูแลของเทศบาล เชน หลอดไฟ , บัลลารด
, สายไฟฟา , ไมโครโฟน , ไฟฉาย , สปอรตไลท ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานไฟฟาและถนน
แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่
6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานทีป่ ฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแก
ประชาชนลําดับที่ 7 หนา 136
1.3.11) ประเภท คาวัสดุกอ สราง ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหรือจัดทําสิ่งของที่เปนวัสดุ
โดยสภาพ เชน คาซื้อหิน , ดิน , ทราย , หินคลุก , ทอระบายน้ํา , ไม , สี , แปรงทาสี, กระเบื้อง , จอบ , เลื่อย ฯลฯ และสิ่งของ
อื่นๆที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ
ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136
1.3.12) ประเภท คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น เชนน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องสําหรับรถจักรยานยนต ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 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 ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร
เพิ่มเติม เชน เมาส เมมโมรี่ชิป, ตลับหมึก, โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ที่จําเปนสําหรับการใชงาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพาง
คํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัตริ าชการ สูการ
บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136

1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว .......-.........บาท
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1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไวรวมทั้งสิ้น 132,408 บาท
1.5.1 ประเภทอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอืน่ ตั้งไว - บาท
1.5.2 ประเภทอุดหนุนหนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน ตั้ง
ไว 132,408.-บาท
(1) อุดหนุนการสํานักงานประปาแมสาย ตั้งไว 132,408 บาท เพือ่ จายเปนคาใชจายในการวาง
ทอขยายเขตจําหนายน้าํ ประปา พื้นที่สามแยกปอม อปพร.บานปายางใหม ถึงรานขายลาบ (ลุงแอ) หมูท ี่ 4
บานปายางใหม ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในงานกอสรางโครงสรางพืน้ ฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตระบบประปา ลําดับที่ 1 หนา 121
2.รายจายเพือ่ การลงทุน ตั้งไวทงั้ สิ้น 3,028,500 บาท
2.1 คาครุภัณฑ ตั้งไว 97,500.- บาท
(1)ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถจักรยานยนต สําหรับใชในการสํารวจและออก
ตรวจสอบโครงการกอสราง ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดหารถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี
จํานวน 1 คัน ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัตริ าชการ สูการ
บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136
(2)ประเภทครุภัณฑกอสราง นัง่ ราน จํานวน 4 ชุด ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดหา
นั่งรานเหล็กสําหรับงานกอสรางและงานกิจกรรม ตางๆ ในการจัดเตรียมสถานทีแ่ ละเวที ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
บุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัตริ าชการ สูก ารบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136
(3)ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ตั้งไว 8,000 บาท
เพื่อจายเปนคากลองถายภาพระบบดิจิตอลความละเอียดไมนอยกวา 7 ลานพิกเซล ความละเอียดที่กาํ หนด
เปนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ (Image sensor) มีระบบแฟลช(Flash) ในตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึก
ขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็ม หรือเมื่อตองการเปลี่ยน สามารถโอนถายขอมูลจากลองไปยังเครือ่ ง
คอมพิวเตอรได มีกระเปาบรรจุกลอง ตามมาตรฐานครุภัณฑกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.
เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และ
สถานที่ปฏิบัตริ าชการ สูก ารบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136
(4)คาครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรลกู ขาย สําหรับงานประมวลผล แบบ 1 (จอ
17 นิ้ว) ตั้งไว 36,500 บาท เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ สําหรับงานประมวลผล จํานวน
1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ คุณลักษณะ Spc พื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังนี้
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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 ที่มหี นวยความจําไมนอย
กวา 128 MB
- มีจาํ นวน 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 จํานวน 1 หนวย
- Hard Disk ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอ ยกวา 160 GB จํานวน 1 หนวย
- DVD-RW จํานวน 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
- ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยติดตั้งมาบนเครื่องพรอมใชงานโดยมีลิขสิทธิถ์ ูกตอง
ตามกฎหมาย ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑราคามาตรฐานคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและ
ชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 - 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานทีป่ ฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7
หนา 136
(5)คาครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 500 VA ตั้งไว 3,000 บาท เพื่อจายเปน
คาเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 1 ชุด ขนาด 500 VA ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑราคามาตรฐาน
คอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 2554 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัตริ าชการ สูการ
บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136
2.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไวรวม 2,931,000 บาท แยกเปน
(1) คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จา ยใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งกอสราง ตั้งไว 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียง
พางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาสงเสริม
และสนับสนุนการจัดทําผังเมือง และควบคุมอาคารสอดคลองเมืองนาอยูอยูอยางยัง่ ยืน ลําดับที่ 2 หนา 124
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(2) คาจางทีป่ รึกษาซึ่งเกีย่ วกับสิ่งกอสราง หรือเพือ่ ใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง ตั้งไว 50,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่
4 พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังเมือง และ
ควบคุมอาคารสอดคลองเมืองนาอยูอยูอยางยั่งยืน ลําดับที่ 2 หนา 124
(3) กอสรางถนน คสล.ซอยขางศาลาอเนกประสงค หมูที่ 10 ตั้งไว 360,000 บาท เพื่อจายเปน
คากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 221 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ ที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 633 ตารางเมตร ในพืน้ ที่ หมูที่ 10 ตามแบบ ทต.กําหนด จุดเริ่มตนโครงการ บริเวณซอยขางศาลา
อเนกประสงค หมูท ี่ 10 จุดสิ้นสุดโครงการ ถึงซอย 6 หมูท ี่ 10 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฎในงาน
กอสรางโครงสรางพืน้ ฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียง
พางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาแนว
ทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ําของ
หมูบานและเชือ่ มโยงกับทุกตําบล ลําดับที่ 1 หนา 105
(4) กอสรางวางทอ คสล. หมูที่ 9 ตัง้ ไว 1,250,000 บาท เพือ่ จายเปนคากอสรางวางทอ คสล.
ขนาด 1.20 เมตร พรอมบอพัก คสล.ระยะความยาวรวม 180 เมตร ซอยลําหวยคอกหมู.ในพื้นที่ หมูที่ 9 ตาม
แบบ ทต.กําหนด จุดเริ่มตนโครงการ บานเลขที่ 499 จุดสิ้นสุดโครงการซอยตัดระหวางซอย 5 กับซอย 6 ปา
เหมือด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้าํ ของหมูบา นและเชื่อมโยงกับทุกตําบล ลําดับที่ 2 หนา 105
(5) กอสรางถนน คสล. จํานวน 2 สาย ซอย 8 หมูที่ 6 ตั้งไว 315,000 บาท เพื่อจายเปนคา
กอสรางถนน คสล.
-สายที่1 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอ ยกวา
376 ตารางเมตร
-สายที่ 2 ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ ที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอ ย
กวา 145 ตารางเมตร และทางเทาบล็อกคอนกรีตขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 28 เมตร หนา 0.06 เมตร หรือรวม
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 28 ตารางเมตร. คิดเปนพืน้ ทีถ่ นน คสล.ทัง้ 2 สาย มีพนื้ ที่ไมนอยกวา 521 ตาราง
เมตร ในพืน้ ที่ ซอย 8 หมูท ี่ 6 ตามแบบ ทต.กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในงานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา
พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาแนวทางการ
พัฒนา แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้าํ ของหมูบา นและ
เชื่อมโยงกับทุกตําบล ลําดับที่ 3 หนา 105
(6) กอสรางถนน คสล.ซอยบานทุงเจริญ หมูที่ 4 ตั้งไว 600,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสราง
ถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ ที่ผวิ จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 776
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ตารางเมตร พรอมลงลูกรัง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.50 เมตร (บดอัดแนน) ในพื้นที่ หมูที่ 4
ตามแบบ ทต.กําหนด จุดเริ่มตนโครงการบานเลขที่ 2 นางจันทรฟอง หนามตาย จุดสิ้นสุดโครงการ บานเลขที่
266 หมูที่ 4 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในงานกอสรางโครงสรางพืน้ ฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ําของหมูบานและเชือ่ มโยงกับทุกตําบล ลําดับที่ 4 หนา 105
(7) กอสรางทอลอดเหลีย่ ม คสล. (BOX CULVERT) หมูที่ 1 ตั้งไว 256,000 บาท เพื่อจายเปน
คากอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.ขนาดกวาง 1.80 เมตร ลึก(สูง) 1.80 เมตร ยาวรวม 6.00 เมตร (ชนิด 1
ชองทาง) ซอยหนาวัดถ้ําผาจม พรอมราวกันตก 2 ดาน ยาวรวม 10 เมตร ในพืน้ ที่ หมูท ี่ 1 ตามแบบ ทต.
กําหนด จุดเริม่ ตนโครงการบริเวณหนาบานเลขที่ 4 จุดสิ้นสุดโครงการ บานเลขที่ 95 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฎในงานกอสรางโครงสรางพืน้ ฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และปรากฏในแผนพัฒนา
สามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปการ แนว
ทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา และทอ
ระบายน้ําของหมูบานและเชือ่ มโยงกับทุกตําบล ลําดับที่ 5 หนา 105
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ ไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองการศึกษา

ตั้งงบประมาณรายจายทัง้ สิ้น 10,132,394 บาท แยกเปน
1. รายจายประจํา ตัง้ ไวรวม 9,709,394 บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 391,260 บาท
1.1.1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 356,640 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับ ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏใน
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 เงินเพิม่ ตางๆ ตั้งไว 34,620 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิม่ คาครองชีพชั่วคราว
พนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 – 2554 ยุทธศาสตร 6
ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและปรับปรุง
บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัตริ าชการ สูก ารบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 11 หนา 137
1.2 หมวดคาจางชัว่ คราว ตั้งไวรวม 1,518,000 บาท แยกเปน
1.2.1 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 1,076,040 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน
จางที่ปฏิบัติหนาที่ในกองการศึกษา เปนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 14 อัตราและพนักงานจางทั่วไป 1
อัตรา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป(กําหนดวัตถุประสงคเดิม) จํานวน 937,800 บาท เงินรายไดของเทศบาล
จํานวน 138,240 บาท ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 – 2554 ยุทธศาสตร 6 ดานการพัฒนาการเมืองและการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่
ปฏิบัตริ าชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 10 หนา 137
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจาง ตั้งไว 441,960 บาท เพื่อจายเปนเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(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 ตั้งไวรวม 5,363,894 บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตั้งไวรวม 35,000 บาท
1.3.1) ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว 15,000 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในงานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.
เวียงพางคํา พ.ศ.2552 – 2554 ยุทธศาสตร 6 ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนว
ทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบตั ิราชการ สูการบริการที่ดีแก
ประชาชน ลําดับที่ 17 หนา 138
1.3.2) ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจางที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได
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 ตัง้ ไวรวม 2,007,030 บาท
1.3.3) ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึง่ บริการ ตั้งไวรวม 80,000 บาท เพื่อจายเปน
- ค า ธรรมเนี ย มหรื อ ค า ลงทะเบี ย นในราชการของเทศบาล ในกองการศึ ก ษา เช น
คาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนในการสงพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูบริหาร หรือสมาชิก
เทศบาล หรือผูชวยปฏิบัติราชการของเทศบาล ไปฝกอบรม เปนตน ตั้งไว 50,000 บาท สามารถถั่วจาย
กันไดทุกรายการ ตั้งจายจากเงินรายได 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
ตั้งไว 30,000 บาท สามารถถั่วจายกันไดทุกรายการ ตั้งจายจากเงินรายได 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 ตั้งไว 100,000 บาท เพื่ อ จ า ย
เปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน อาคารสถานที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนที่อานหนังสือพิมพ
ประจําหมูบานฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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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 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกี าร ตั้งไว รวม 1,785,000 บาท
1) คาใชจายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนยเด็กเล็กนาอยู ตั้งไว 500,000 บาท เพื่อจายเปนคา
สนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนยเด็กเล็กนาอยู หนูๆปลอดภัย ในการดําเนินการจัดอนามัยสิ่งแวดลอมในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่รับผิดชอบ อาทิเชน การจัดหาสนับสนุนโตะ เกาอี้รับประทานอาหารศูนยเด็กเล็ก สนับสนุนครู
ชั้นอนุบาล แมบานดูแลทําความสะอาดศูนยเด็กเล็ก การจัดหาถังขยะ การจัดทําบอรดประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารศูนยเด็กเล็ก การจัดทําชั้นใสของใชสวนตัวศูนยเด็กเล็ก การจัดหา และซอมแซมเครื่องเลนศูนยเด็กเล็ก
การจัดทํ าชั้นวางกระเปาและชั้ นวางรองเทาศูนย เด็กเล็ก การจั ดหาภาชนะใสอาหารศูนยเ ด็กเล็ก การจัด
กิจกรรมบัณฑิตนอย การจัดหาแปรงฟนพรอมอุปกรณที่ถูกตอง การจัดหาตูยาสามัญประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตลอดจนการจัดประเมินผลการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมทั้งภายนอกและภายในอาคารใหถูกสุขลักษณะ การ
ฝกอบรมบุคลากรทางการศึกษา การจัดทําหลักสูตรใหไดมาตรฐาน การอบรมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ฯลฯ เปนตน
ตั้ง จา ยจากเงิน อุด หนุ น ทั่วไป ปรากฏในงานระดั บกอ นวั ย เรีย นและประถมศึก ษา
แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็ งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและ
สงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม ลําดับที่
5,6,26,29,31,37,38,39 หนา 70,75,76,77,78
2) คาใชจายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการหนอนหนังสือ ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการหนอนหนังสือ จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การเรียน การสอน สําหรับ
หองสมุดของสถานศึกษาในเขตพื้นที,่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก,ศูนยการเรียนชุมชน ตลอดจนการจัดกรรมสงเสริม
การเรียนรูของเด็กแรกเกิดถึง 3 ขวบ เพื่อสงเสริมใหมารดายืมไปใชสําหรับเสริมสรางพัฒนาการเรียนรูของเด็ก
เล็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็ก
กอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม ลําดับที่ 20,21,28,30 หนา 73,75
3) คาใชจายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตั้งไว
100,000 บาท เพื่อจายเปนคาสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ,โครงการ
สงเสริมการเรียนรูภาษาจีนเพื่อรองรับการพัฒนาเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ,การทองเที่ยวชายแดน สําหรับภาค
ประชาชน,สอนพิเศษ เด็กนักเรียน เยาวชนศูนยเยาวชนเทศบาล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 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 ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อ
จายเปนคาสนับสนุนการใชจาย ในการจัดทําโครงการบรรพชาภาคฤดูรอนของเด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไป ใน
เขตตําบลเวียงพางคํา เพื่อเปนการพัฒนาจิตสํานึกในการสืบทอด ทํานุบํารุงศาสนา ,การสงเสริมการเรียนรู
จริยธรรม คุณธรรมฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 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) คาใชจายเกี่ยวกับการแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ ตั้งไวรวม 235,000 บาท เพื่อจายเปน
-คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตําบล และจัดสงทีมเขารวมแขงขันกีฬาของกลุมเยาวชน
ประชาชนทั่วไป เชน คาน้ําดื่ม คาจัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ ซึ่งดําเนินการโดยเทศบาล ตั้งไว
115,000 บาท สามารถถั่วจายกันไดทุกรายการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานกีฬาและ
นันทนาการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพาง
คํา พ.ศ. 2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของ
ชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางการกีฬาและนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูก าร
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ลําดับที่ 11 หนา 82
-คาใชจายในการจัดงานการแขงขันและเขารวมกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําป
2552 เขารวมแขงขันจํานวน 3 เทศบาล 7 อบต. ตั้งไว 20,000 บาท สามารถถั่วจายกันไดทุกรายการ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ. 2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนา
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางการ
กีฬาและนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูก ารยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ลําดับที่ 10 หนา 81
-คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาของเด็กเยาวชนในระดับตําบล “เวียงพางคําคัพ” เชน น้ํา
ดื่ม คาถวยรางวัล คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ เพื่อสงเสริมการเรียนรูและการใชเวลาวางเกิดประโยชน
พัฒนาทักษะกีฬา หางไกลยาเสพติด ของเด็กและเยาวชน ตั้งไว 50,000 บาท สามารถถัว่ จายกันไดทกุ
รายการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ทต.เวียงพางคํา พ.ศ. 2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการ
พัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและสงเสริม
สรางการกีฬาและนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ลําดับที่ 2 หนา 80
-คาใชจายในการแขงขันกีฬาสีศูนยการเรียนรูช ุมชน,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ เพื่อสงเสริม
การเรียนรูและการใชเวลาวางเกิดประโยชน พัฒนาทักษะกีฬา เด็ก เยาวชนและครอบครัว ตัง้ ไว
50,000 บาท สามารถถั่วจายกันไดทกุ รายการ ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ทต.เวียงพางคํา พ.ศ. 2552
-2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการ
พัฒนาที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางการกีฬาและนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูก ารยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ลําดับที่ 8 หนา 81
6) คาใชจายในการจัดงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน ตั้งไว 130,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน การจัดหาเครื่องดนตรี การจัดกิจกรรมคายมวย
เยาวชน การจัดกิจกรรมวงดุริยางคของเยาวชน และการซอมแซมอุปกรณกีฬาเครื่องดนตรีตางๆ สงเสริมการ
จัดตั้งชมรมกีฬา นันทนาการและการทองเทีย่ ว ตลอดจนชมรมกิจกรรมตางๆ ของเด็ก เยาวชนฯ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ. 2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางการกีฬาและนันทนาการ
ของประชาชนและเยาวชน สูก ารยกระดับคุณภาพชีวิตทีด่ ี ลําดับที่ 4,5,6,9 หนา 80 81
7) คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี งานประเพณีตางๆ ตั้งไว 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 ตั้งจายจากเงิน
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 ตั้งไว 350,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและ
เยาวชน เกี่ยวกบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม, ในการพัฒนาทางดานกีฬา, ลูกเสือ-ยุวกาชาด, การแขงขัน
ทักษะทางวิชาการนักเรียน, การจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน, กิจกรรมฝกวิชาชีพนักเรียน,
สงเสริมการเรียนรูวิถีชีวิตทองถิ่นของเด็กและเยาวชน, การอบรมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอรเน็ต
สําหรับเด็กเยาวชน และอื่นๆ ที่สงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด ทั้งนี้เปนไปตาม
ความตองการของเด็กและเยาวชน ในสังกัดศูนยเยาวชน ทต.เวียงพางคํา, การเตรียมความพรอมของเยาวชน
การศึกษาดูงานเปดโลกทัศนสูโลกกวางของเด็กกอนจบการศึกษาภาคบังคับ, การจัดกิจกรรมปองกันสิทธิเด็ก
การลวงละเมิดทางเพศ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานศึกษาไมกําหนดระดับ แผนงาน
การศึกษาและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการ
พัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิตชุ มชนและสร า งความเข็มแข็งของชุม ชน แนวทางการพัฒ นาที่ 2 พัฒ นาและสง เสริม
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การศึ ก ษาในระดั บ เด็ ก ก อ นวั ย เรี ย น การศึ ก ษาในระบบและนอกระบบให มี ค วามรู คู คุ ณ ธรรม ลํ า ดั บ ที่
11,14,15,43,45 หนา 71,72,78,79
9) คาใชจายเกี่ยวกับโครงการสงเสริมการทองเทีย่ วชุมชน ตัง้ ไว 20,000 บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมใหชมุ ชนเขามีสว นรวมในการบริหารจัดการพัฒนา และอนุรักษ
แหลงทองเที่ยวในชุมชน โดยการฝกอบรมมัคคุเทศกทอ งถิ่น จัดตั้งศูนยบริการนักทองเทีย่ ว ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนา
เศรษฐกิจพืน้ ฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน การพาณิชยกรรม และการทองเทีย่ ว แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 4 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเทีย่ วเมืองชายแดนและการบริหารจัดการทองเที่ยว สรางรายไดแก
ประชาชนและชุมชน ลําดับที่ 1,2,3 หนา 104
1.3.6) ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายอื่นๆ ตั้งไว
42,030 บาท เพื่อจายเปน
1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ตั้งจายจากเงินรายได 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 ตั้งไว 2,030 บาท เพื่อจายเปนคาพาหนะนําสงเด็กไป
สถานพยาบาล สําหรับเด็กเล็กสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 203 คน ๆ ละ 10 บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป(กําหนดวัตถุประสงคเดิม) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึ ก ษา แผนงานการศึ ก ษา และปรากฏในแผนพั ฒ นาสามป ทต.เวี ย งพางคํ า พ.ศ.2552 -2554
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2
พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม
ลําดับที่ 6 หนา 70
คาวัสดุ ตัง้ ไว รวม 3,321,864 บาท รายละเอียดดังตอไปนี้
1.3.7) ประเภท คาวัสดุสาํ นักงาน ตั้งไว 120,000 บาท เพื่อจายเปน
-คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจัดซื้อสิ่งของตางๆที่ใชในสํานักงานของกองการศึกษาฯ
เชน กระดาษ ปากกา กระดาษถายเอกสาร และวัสดุอื่น ตั้งจายจากเงินรายได 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
-คาวัสดุสํานักงาน ตัง้ ไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสาํ นักงาน ประเภทสิ่งพิมพที่ไดจากการ
ซื้อหรือจางพิมพ สําหรับจัดหาหนังสือพิมพประจําหมูบ าน 10 หมูบ าน หนังสือกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับงาน
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ทองถิน่ หรือเอกสารทางวิชาการ เอกสารแบบพิมพ หนังสืออื่นๆ ที่ เทศบาล รับซือ้ ไว ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในงานศึกษาไมกําหนดระดับ แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียง
พางคํา พ.ศ.2552 – 2554 ยุทธศาสตร 6 ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนว
ทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่สําคัญแกประชาชน ลําดับที่ 5 หนา 146
1.3.8) ประเภท คาวัสดุกีฬา ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอล
,ตะกรอ ,ตาขายกีฬา เปนตน ตั้งจายเปนคาวัสดุกีฬาใหกับศูนยกีฬาตําบลเวียงพางคํา เพื่อใชสําหรับการ
ฝกซอมและแขงขันกีฬาระดับตางๆ และเปนคาวัสดุกีฬาใหกับศูนยกีฬาของแตละหมูบาน เพื่อใหเยาวชนเลน
กีฬาหางไกลยาเสพติด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 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 ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร
เพิ่มเติม เชน เมาส ,เมมโมรี่ชิป,ตลับผงหมึก,โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ที่จําเปนสําหรับการใชงาน ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงิ นรายได ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 – 2554 ยุทธศาสตร 6 ดานการพัฒนาการเมืองและการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่
ปฏิบัติราชการ สูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136
1.3.10)ประเภท คาวัสดุการศึกษา ตั้งไว 121,800 บาท เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุการศึกษาเด็ก
เล็ก ในอัตราคนละ 600 บาท/ป สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ จํานวนเด็ก 203 คน ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป(กําหนดวัตถุ ประสงคเดิม) ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ ยวกับการศึกษา 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 คาวัสดุอื่น ๆ คาอาหารเสริม(นม) ตั้งไว 1,546,464 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กที่ไดรับสารอาหารไมเพียงพอ สนับสนุนการสํารวจเด็กน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 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 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กําหนดวัตถุประสงคเดิม) จํานวน 1,063,344 บาท และตั้งเพิ่มเติม ตั้งจาย
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)ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว 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 จํ า นวน 200 วั น ทํ า การ โดยกํ า หนดรายการอาหารที่ ป ระกอบเลี้ ย งกลางวั น ให ถู ก หลั ก
โภชนาการ เหมาะสมกั บ การพั ฒ นาตามวั ย ของเด็ ก นั ก เรี ย น ตั้ ง จ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป(กํ า หนด
วัตถุประสงคเดิม) จํานวน 453,600 บาท ตั้งจายจากเงินรายไดของเทศบาล จํานวน 960.000 บาท (ตั้ง
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 ตั้งไว .......-.........บาท
1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไวรวมทั้งสิ้น 2,436,240 บาท
1.5.1 ประเภทอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ตั้งไวรวม 25,000 บาท
1) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลแมสาย
ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
คาใชจายในการจัดงานการแขงขันและเขารวมกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2552 เขารวมแขงขัน
จํานวน 3 เทศบาล7 อบต.โดย อบต.แมสาย เปนเจาภาพหลัก ตั้งจายจากเงินรายได 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 ตั้งไว 20,000
บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
คาใชจายงานนมัสการและสรงน้ําพระธาตุเจาดอยตุง ตั้งจายจากเงินรายได 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
ประเภทอุ ด หนุ น หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค ก รเอกชนในกิ จ กรรมอั น เป น
สาธารณประโยชนตั้งไวรวม 2,411,240 บาท
1) อุ ด หนุ น การจั ด กี ฬ าสี สั ม พั น ธ เ ยาวชน นั ก เรี ย น ตั้ ง ไว 20,000 บาท เพื่ อ จ า ยอุ ด หนุ น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานปาเหมือด-โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๕ เพื่อเปนคาใชจาย
ในการจัดกิจกรรมการสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับการแขงขันกีฬาสีสัมพันธรอยดวงใจ นักเรียนปาเหมือด-เจาพอ
หลวงอุปถัมภ ๕ ประจําป 2552 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนา
และวัฒนธรรมและนั น ทนาการ และปรากฏในแผนพัฒ นาสามป ของ ทต.เวีย งพางคํา พ.ศ.2552 -2554
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 3
พัฒนาและเสริมสรางการกีฬาและนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับคุณภาพที่ดี ลําดับที่ 13
หนา 82
2) อุดหนุนการจัดกีฬาสีสัมพันธกลุมแมสาย-เวียงพางคําสัมพันธ ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจาย
อุดหนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานปาเหมือด-โรงเรียนเจาพอหลวงฯ เพื่อเปนคาใชจาย
ในการจัดกิจกรรมการสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับการแขงขันกีฬาสีสัมพันธรอยดวงใจ นักเรียนปาเหมือด-เจาพอ
หลวงอุปถัมภ ๕ ประจําป 2552 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนา
และวั ฒนธรรมและนัน ทนาการ และปรากฏในแผนพัฒ นาสามป ของ ทต.เวีย งพางคํ า พ.ศ.2552 -2554
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 3
พัฒนาและเสริมสรางการกีฬาและนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับคุณภาพที่ดี ลําดับที่ 14
หนา 82
3) อุดหนุนโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๕ ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็กนักเรียนทางการเกษตร และใชประกอบอาหาร
กลางวัน ตั้งจายจากเงินรายได 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 ตั้งไว 22,000 บาท เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนโครงการ
กิจกรรมวันสําคัญทองถิ่นและชาติ เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็กชาวไทยภูเขาเผาอาขา เพื่อเสริมสรางทัศนคติ
ที่ ดี ค า นิ ย มที่ เ หมาะสมกั บ วั ย ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได ปรากฏในงานระดับ ก อ นวัย เรี ย นและประถมศึ ก ษา
แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1
ดานการพัฒนาคุณภาพชี วิตชุมชนและสรางความเข็ มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและ
สงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม ลําดับที่ 18
หนาที่ 73
5) อุดหนุนโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๕ ตั้งไว 69,120 บาท เพื่อจายเปนเงินสนับสนุน
โครงการจัดหาบุคลากรทองถิ่นพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
เพื่ อ การสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม การ
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เรี ย นรูของเด็ก ระดั บอนุบาล ตั้ ง จา ยจากเงินรายได ปรากฏในงานระดับก อนวัย เรี ยนและประถมศึก ษา
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 ตั้งไว 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 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กําหนดวัตถุประสงคเดิม) จํานวน 208,000 บาท และตั้งจายเพิ่มเติม
อัตราคนละ 2 บาท จากเงินรายไดเทศบาล 41,600 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 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 ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการคายบูรณา
การ 8 สาระ สงเสริมการเรียนรูเด็กนักเรียน ตั้งจายจากเงินรายได 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 ตั้งไว 69,120 บาท เพื่อจายเปนเงินสนับสนุน โครงการจัดหา
บุคลากรทองถิ่นพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
เพื่อการสนับสนุนสงเสริมการเรียนรูของเด็กระดับ
อนุบาล ตั้งจายจากเงินรายได 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 ตั้งไว 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 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กําหนดวัตถุประสงคเดิม) จํานวน
608,000 บาท และตั้งจายเพิ่มเติม อัตราคนละ 2 บาท และตั้งจายจากเงินรายไดเทศบาล 121,600 บาท
ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2
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พัฒนาและสงเสริ มการศึก ษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึก ษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคู
คุณธรรม ลําดับที่ 4 หนา 69
10) อุดหนุนศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลเวียงพางคํา ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลเวียงพางคํา ในการโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ
สําหรับจัดการเรียนการสอน หนังสือที่จําเปนไวใชในหองสมุดประชาชน ตําบลเวียงพางคํา และสงเสริมการ
เรียนรูในกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา ศรช.ตําบลเวียงพางคํา ตั้งจายจากเงินรายได 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 ตั้งไว 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 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กําหนดวัตถุประสงคเดิม) ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ
ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็ง
ของชุ ม ชน แนวทางการแนวทางการพั ฒ นาที่ 2 พั ฒ นาและส ง เสริ ม การศึ ก ษาในระดั บ เด็ ก ก อ นวั ย เรี ย น
การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรูคูคุณธรรม ลําดับที่ 4 หนา 69
12) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย ตั้ งไว 10,000 บาท เพื่ อจายเปน คา ใชจายตาม
โครงการแขงขันกีฬา “พรหมมหาราชคัพ” ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 3
พัฒนาและเสริมสรางการกีฬาและนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับคุณภาพที่ดี ลําดับที่ 7
หนา 81
13) อุ ดหนุนที่ ทําการปกครองอําเภอแมสาย ตั้งไว 52,000 บาท เพื่ อจายเปน คา ใชจ ายตาม
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
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟู
สื บ ส า น อ นุ รั ก ษ แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร ง า น ด า น ศ า ส น า ป ร ะ เ พ ณี วั ฒ น 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 ตั้ง
ไว 40,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการศึกษาการเรียนรูของบุตรหลานพุทธศานิกชน ในการจัด
กิจกรรมของศูนยการเรียนรูพระพุทธศาสนาวันอาทิตย สนับสนุนการเรียนรูของสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดวิเชตรมณีหมู 4 การจัดสื่อการเรียนการสอน สงเสริมโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดอาทิตยฯ ตั้งจายจากเงิน
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”
ตั้งไว 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 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 ตั้งไว 25,000 บาท ตามหนังสือ สํานักงานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย ที่ กก
5103.5.02/19459 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.
2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการ
พัฒนาที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางการกีฬาและนันทนาการของประชาชนและเยาวชน สูการยกระดับคุณภาพที่ดี
ลําดับที่ 2 หนา 80
17) อุดหนุนคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเอดสตําบลเวียงพางคํา ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อ
จายเปนเงินอุดหนุนการศึกษาเอดสตําบลเวียงพางคํา เพื่อสนับสนุนโครงการชวยเหลือเด็กกําพราและเด็กที่
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ไดรับผลกระทบจากเอดส เพื่อสนับสนุนเปนทุนในการดํารงชีพ สมทบกองทุนการศึกษาเอดสตําบลเวียงพาง
คํา ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการที่รับผิดชอบกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2552 -2554
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการแนวทางการ
พัฒนาที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระดับเด็กกอนวัยเรียน การศึกษาในระบบและนอกระบบใหมีความรู
คูคุณธรรม ลําดับที่ 2 หนา 69
18) อุ ด หนุ น คณะกรรมการกองทุ น เวี ย งพางคํ า สร า งสรรค ส านฝ น เด็ ก ให เ ป น จริ ง ตั้ ง ไว
150,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการกองทุน เวียงพางคําสรางสรรค สานฝนเด็กใหเปนจริง
เปนทุนในการดํารงชีพสําหรับนักเรียนดอยโอกาสทางการศึกษา เพื่อเปนคาใชจายในการสนับสนุนทุนในการ
ดํารงชีพ / เงินชวยเหลือคาใชจายผูปกครองยากไร สําหรับเด็กเรียนดี – ยากจน จํานวน 150 คน ทั้งนี้ สนับสนุน
ทุนในการดํารงชีพ ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการรวมสภาเทศบาล. / คณะกรรมการกองทุนฯและผูบริหาร
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได 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 ตั้งไว 20,000
บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการกองทุนเวียงพางคําสรางสรรค สานฝนเด็กใหเปนจริง เพื่อสนับสนุน
ทุนในการดํารงชีพ/เงินเหลือผูปกครองที่เกี่ยวกับการศึกษาแกบุตรหลานผูทําคุณประโยชนใหกับชุมชน ในเขต
ตําบลเวียงพางคํา ทั้งนี้ สนับสนุนทุนในการดํารงชีพ ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการรวมสภาเทศบาล. /
คณะกรรมการกองทุนฯและผูบริหาร กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได 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) อุ ด หนุ น คณะกรรมการหมู บ า น 10 หมู บ า น ตั้ ง ไว 40,000 บาท เพื่ อ จ า ยอุ ด หนุ น
คณะกรรมการหมูบาน 10 หมูบาน หมูบานละ 4,000 บาท ของตําบลเวียงพางคํา ในการเปนคาใชจายสงเสริม
สุขภาพอนามัยของประชาชน สงเสริมการจัดกีฬาของแตละหมูบาน ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนประกอบ
โครงการ ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได ปรากฏในงานกี ฬ าและนัน ทนาการ แผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและ
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) อุ ด หนุ น คณะกรรมการหมู บ า น 10 หมู บ า น ตั้ ง ไว 140,000 บาท เพื่ อ จ า ยอุ ด หนุ น
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
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวีย งพางคํา พ.ศ.2552 -2554 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนและสรางความเข็มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟู
สืบสาน อนุรักษและบูรณาการงานดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น ลําดับที่ 5 หนา 83
22) อุดหนุนคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบลเวียงพางคํา ตั้งไว 300,000 บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายดําเนินโครงการศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยตําบลเวียงพางคํา การจัดบอรดนิทรรศการ การ
ดําเนินงานสภาวัฒนธรรมตําบลเวียงพางคํา หนวยอบรมประชาชน(อ.ป.ต.) โครงการสงเสริมการอบรมธรรมะ
จริยธรรม คุณธรรม เพื่อสงเสริมการเรียนรูทางดานศาสนา วัฒนธรรม การสนับสนุนสงเสริมและอนุรักษ
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นอยางมีคุณคาของเยาวชน การจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมตางๆ เชน งาน
ประเพณีตน เกี๊ ยะ สลากภั ทร ประเพณีรดน้ํา ดํ าหัวพอบานและผูสูง อายุ การจัดงานประเพณี ชนเผ า อาขา
ประเพณีตั้งธรรม ประเพณีปริวาสธรรม ประเพณีบวงสรวงเจาแมบัวเขียว เปนการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
โดยเปนกิจกรรมที่สรางความเขมแข็งและสงเสริมการรียนรูของกลุมองคกรที่สามารถดําเนินการไดดีกวาที่
เทศบาลจัดทําเอง ตลอดจนสนับสนุนโครงการสืบคนประวัติศาสตร วัฒนธรรมทองถิ่น,คายเยาวชนรักชาติ-รัก
ถิ่ น ,โครงการเฝ า ระวั ง ทางวั ฒ นธรรมฯ ร ว มกั บ สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด เชี ย งราย และเครื อ ข า ยสภา
วัฒนธรรมในพื้นที่ ตั้งจายจากเงินรายได 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 ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจายสงเสริมความเขมแข็งและกระบวนการเรียนรูของคณะกรรมการที่มาจากภาคเด็ก เยาวชน รองรับ
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสงเสริมสนับสนุนของเทศบาลและองคกรภาคเอกชน ใหเกิดความตอเนื่องและ
ยั่งยืน ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได ปรากฏในงานศึ ก ษาไม กํ า หนดระดั บ แผนงานการศึ ก ษาและปรากฏใน
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 หมวดรายจายอื่นๆ ตั้งไว - บาท
2. รายจายเพื่อการลงทุน
ตั้งไวทั้งสิ้น 423,000 บาท
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไวรวม 423,000 บาท
2.1 คาครุภัณฑ ตั้งไว 23,000 บาท
2.1.1) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 13,000 บาท เพื่อจายเปนคาซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบ
ดิ จิ ต อล สํ า หรั บ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานด า นสื่ อ การเรี ย นการสอน การออกตรวจนิ เ ทศ การ
ประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมตางๆ จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ คุณลักษณะ Spec ขั้นต่ําของกลอง
ดิจิตอล มีรายละเอียดดังนี้
- เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ (Image sensor)ความละเอียดไมนอยกวา
10 ลานพิกเซล
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็ม หรือ เมื่อตองการเปลี่ยน
- สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
- มีกระเปาบรรจุกลอง
ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑราคามาตรฐานสํานักงบประมาณ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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 ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายสําหรับจัดหาเครื่องทําน้ําเย็นศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 9 โดยมีคุณสมบัติคุณลักษณะรายละเอียด ดังนี้
- แบบตอทอประปา จํานวนไมนอยกวา 1 ก็อก
- ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําดวยโลหะไมเปนสนิม
- ถังบรรจุน้ําภายในทําดวยโลหะไมเปนสนิม ไรสารตะกั่ว
- มีอุปกรณควบคุมการเปด-ปดน้ํา
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- ใชไฟฟา AC 220 โวลท 50 เฮิรตซ
- ราคาไมรวมคาติดตั้ง อุปกรณการติดตั้ง เชน เบรคเกอรกันดูด และไมรวมเครื่องกรองน้ํา
ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑราคามาตรฐานสํานักงบประมาณ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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 คาที่ดนิ และสิ่งกอสราง ตั้งไว 400,000 บาท
2.2.1) ประเภท ค า บํ า รุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุง ซ อมแซมทรัพ ย สิ น ที่ ดิน และสิ่ ง ก อสรา ง ตั้ ง ไว
400,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน อาคารสถานที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจน
ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบานฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท ตั้งจาย
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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รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ ไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
รายจายจําแนกงบกลาง

1. รายจายงบกลาง ตั้งไว รวม 1,619,292 บาท แยกเปน
1.ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ตั้งไว รวม 1,114,292 บาท แยกเปน
1.1 คาใชจา ยในการจัดการจราจร โดยพิจารณาจายจากเงินคาปรับตามกฎหมายจราจรทาง
บก ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจายเปนคารางวัลในคดีจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกในเขต
เทศบาล เปนคาจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณเกี่ยวกับการจราจร เชน สี ทินเนอร แผนกัน้ จราจร กรวยยางสีสม ปาย
หามจอด สัญญาณไฟจราจร กระจกโคงติดตั้งตามทางแยก และวัสดุอื่นที่เกี่ยวของ เพื่ออํานวยประโยชนแก
ประชาชนที่จะพึงไดรับ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรพฒ
ั นา
โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบจราจรทางบก ลําดับที่ 1และ 2
หนา 123
1.2 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตั้งไว 26,788 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุง
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ประจําป 2552 โดยคํานวณตามระเบียบขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2541 ขอ 16 โดยพิจารณาจากรายรับจริงที่ผา นมา ไมรวมเงินอุดหนุน เงินจายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนทัว่ ไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แตทงั้ นี้ตองไมเกิน 750,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฎในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.
ั นาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา
2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรพฒ
แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการสูการบริการที่ดีแก
ประชาชน ลําดับที่ 31 หนา 141
หมายเหตุ : แสดงวิธีคิด 16,040,151.16 x 0.00167 คํานวณได 26,787.05 บาท ตั้งไว 26,788 บาท
16,040,151.16 คือ รายรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไมรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท
367,516
1.3 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ตั้งไว
บาท เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น โดยคํานวณจายในอัตรารอยละ 2
ของประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ไมรวมรายไดประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอทุ ิศให
เงินอุดหนุนทุกประเภท และเงินจายขาดเงินสะสม) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง และปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6
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ยุทธศาสตรพฒ
ั นาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและ
ปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการสูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 28 หนา 140
หมายเหตุ : แสดงวิธีคาํ นวณ (18,375,800 )x 2 % = 367,516 บาท
18,375,800 คือ ประมาณการรายรับสุทธิของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไมรวมเงินอุดหนุน
1.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตัง้ ไว 326,988 บาท เพือ่ จายเปนคาสมทบกองทุน
ประกันสังคมแกพนักงานจาง เปนเงินทีน่ ายจาง และลูกจางตองนําสงเขากองทุนประกันสังคมทุกเดือน ในอัตรา
รอยละ 10 ของคาจาง พนักงานจางทัง้ หมดในสังกัด จํานวน 35 อัตรา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป(กําหนด
วัตถุประสงคเดิม) จํานวน 132,220 บาท เงินรายไดของเทศบาล จํานวน 194,768 บาท ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง งานงบกลาง และปรากฎในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552-2554
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2
พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการสูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 15
หนา 138
หมายเหตุ : แสดงวิธีคิด 3,269,880 x 10% = 326,988 บาท
3,269,880 คือ ประมาณการในหมวดคาจางชัว่ คราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
1.5 คาใชจายเพื่อใหทุนการศึกษา ตัง้ ไว 293,000 บาท เพื่อจายเปนเงินทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโทของผูบริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปละ 60,000 บาท และระดับปริญญาตรีของ
ผูบริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลปละ 33,000 บาท ตลอดจนเงินทุนการศึกษาสําหรับเด็ก
เยาวชนผูดอยโอกาสในการศึกษาตอสูงกวาภาคบังคับ และคาใชจายในการศึกษาตอหลักสูตร คุรุศาสตร
บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย สําหรับผูดูแลเด็ก ศูนยละ 40,000 บาท จํานวน 5 แหง เปนเงิน 200,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กําหนดวัตถุประสงคเดิม) จํานวน 200,000 บาท เงินรายไดของเทศบาล
จํานวน 93,000 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฎในแผนพัฒนาสามปของเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการสูการ
บริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 27 หนา 140
2.ประเภทเงินสํารองจาย ตั้งไว 500,000 บาท เพื่อจายในกรณีจาํ เปน หรือบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชน ที่ไมสามารถคาดการณได ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 160,360 บาท และตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป จํานวน 339,640 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฎในแผนพัฒนาสามป
ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติ
ราชการสูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 7 หนา 136
3. เงินชวยเหลือคาทําศพ ตั้งไว
5,000 บาท เพื่อจายเปนคาชวยเหลือคาทําศพของ
พนักงานจาง จํานวน 5,000 บาท รวมทั้งสิน้ จํานวน 5,000 บาท ตั้งจายจากรายได ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง งานงบกลาง และปรากฎในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2552-2554
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ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรพัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2
พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ และสถานที่ปฏิบัติราชการสูการบริการที่ดีแกประชาชน ลําดับที่ 21
หนา 136
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ตารางสรุปคาใชจายตามแผนงาน/หนวยงาน
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2552
ดาน /แผนงาน /งาน

สํานักปลัด
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
-งานบริหารทั่วไป
-งานวางแผนสถิติและวิชาการ
รวมเปนเงิน

เงินเดือน
และคาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสดุ

คาสาธาร
ณูปโภค

2,653,460
2,653,460

1,366,680
1,366,680

4,064,120
4,064,120

-

-

550,000
550,000

-

-

-

645,000
645,000

-

-

-

เงิน
อุดหนุน

รายจาย
อื่น

คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง

รวม

10,465,900
100,000

100,000

1,550,240
1,550,240

20,000
20,000

-

-

570,000
570,000

-

200,000
200,000

-

210,000
210,000

1,055,000
1,055,000

430,000

-

160,000

3,262,000

-

3,852,000

-

430,000

-

160,000

3,262,000

-

3,852,000

-

-

1,270,000
1,270,000

-

232,000
232,000

-

54,000
54,000

1,556,000
1,556,000

2,653,460

1,366,680

70,000
70,000
7,029,120

453,400

282,500
282,500
1,272,500

3,362,000

1,814,240

282,500
70,000
352,500
17,951,400

678,600
678,600

191,400
191,400

444,200
444,200

-

-

-

39,500
39,500

1,353,700
1,353,700

453,400 378,000
- 453,400 378,000

100,000

10,565,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-งานปองกันภัยฝายพลเรือน
รวมเปนเงิน
ด า นบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คม
แผนงานสาธารณสุข
-งานบริการสาธารณสุขและอื่น
รวมเปนเงิน
แผนงานสังคมสงเคราะห
-งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห
รวมเปนเงิน
แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
-งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน
รวมเปนเงิน
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
-งานสงเสริมการเกษตร
-งานอนุรักษแหลงน้ําปาไม
รวมเปนเงิน

รวมทั้งสิ้น
กองคลัง
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
-งานบริหารงานคลัง

รวมทั้งสิ้น

100
ดาน /แผนงาน /งาน

เงินเดือน
และคาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสดุ

คาสาธาร
ณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจาย
อื่น

คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง

รวม

กองชาง
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
-งานไฟฟาและถนน
-งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ
-งานบําบัดน้ําเสีย
รวมเปนเงิน
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
-งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

768,180
768,180

193,800
193,800

565,000
100,000
100,000
30,000
795,000

-

-

-

97,500
97,500

1,624,480
100,000
100,000
30,000
1,854,480

-

รวมเปนเงิน

-

-

-

-

132,408
132,408

-

2,931,000
2,931,000

3,063,408
3,063,408

768,180

193,800

795,000

-

132,408

-

3,028,500

4,917,888

391,260

1,518,000

795,000

-

-

-

413,000

3,117,260

391,260

1,518,000

3,533,894
200,000
4,528,894

-

1,534,240
70,000
1,604,240

-

10,000
423,000

5,078,134
270,000
8,465,394

-

-

465,000
350,000
20,000
835,000

-

220,000
612,000
832,000

-

-

685,000
962,000
20,000
1,667,000

391,260

1,518,000

5,363,894

-

2,436,240

-

423,000

10,132,394

-

-

-

-

-

-

-

100,000
26,788
367,516

รวมทั้งสิ้น
กองการศึกษา
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
-งานบริ หารทั่ ว ไปเกี่ ย ว กั บ
การศึกษา
-งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
-งานการศึกษาไมกําหนดระดับ
รวมเปนเงิน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
-งานกีฬาและนันทนาการ
-งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งานวิชาการสงเสริมทองเที่ยว
รวมเปนเงิน

รวมทั้งสิ้น
ดานดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
-คาใชจายคาปรับจราจร
-คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลฯ
-เงินสมทบกองทุนบําเหน็จฯ

-

101
ดาน /แผนงาน /งาน

-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
-เงินทุนการศึกษาฯ
-เงินสํารองจาย
-เงินชวยเหลือคาทําศพ

รวมทั้งสิ้น
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

เงินเดือน
และคาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว
-

4,491,500

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสดุ
-

คาสาธาร
ณูปโภค
-

-

3,269,880 13,632,214

453,400

3,841,148

-

เงิน
อุดหนุน

รายจาย
อื่น
-

คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
-

รวม

326,988
293,000
500,000
5,000
1,619,292

3,362,000

5,305,240

35,974,674

