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อําเภอ แมสาย   จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

ประจําปงบประมาณ  2556

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ดังนี้
(1) ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840.-บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 
190,080.-บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท. จํานวน 1,554,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน  
เดือนละ 10,080.- บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 120,960.- บาท  และเงินคา
ตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามกฎหมายกําหนด จํานวน 1 
คน เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 86,400.- บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13.15 หนา 167

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท 
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 72,000.- บาท รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500 
บาท ตอคน จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน เปนเงิน 108,000.- บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 -2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 166  ลําดับที่ 13.14

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท 
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 72,000.- บาท รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500 
บาท ตอคน จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน เปนเงิน 108,000.- บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขดีสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี  หนา 166  ลําดับที่ 13.13

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800.- บาท จํานวน 12 
เดือน เปนเงิน  345,600.- บาท  และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน เดือนละ 
15,840.- บาท ตอคน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน  380,160.- บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพฒันศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 166  ลําดับที่ 13.12

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
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เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  และเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. 
รับรอง ของพนักงานจาง จํานวน 37 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13.21 หนา 168

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 861,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจาง จํานวน 37 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13.20 หนา 168

คาจางพนักงานจาง จํานวน 1,707,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของนักบริหารงานเทศบาล จํานวน 1 ราย และเงิน
ประจําตําแหนงวิชาชีพเฉพาะของเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร จํานวน 1 ราย 
เดือนละ 3,500 บาทตอคน จํานวน 12 เดือน  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบรกิารท่ีดี ลําดับที่ 13.19 หนา 167

เงินประจําตาํแหนง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. 
รับรอง ของพนักงานเทศบาล จํานวน 30 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนา แนวทางที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพ
ขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13.18 หนา 167

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 501,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 30 อัตรา ทั้งนี้ใหจายตามคํา
ส่ังการเล่ือนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 166  ลําดับที่ 13.17

เงินเดือนพนกังาน จํานวน 3,181,080 บาท

(2) รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960.-บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 
155,520.-บาท
(3) สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,080.-บาทตอคน จํานวน 10 อัตรา จํานวน 
12 เดือน เปนเงิน 1,209,200.-บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 167 ลําดับที่ 13.16
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เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลและผูบรหิารทองถ่ิน
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบตุรไดตามระเบยีบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ี
ดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 169 ลําดับที่ 13.27

เงินชวยเหลือการศกึษาบตุร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตาม
ระเบยีบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ี
ดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 169 ลําดับที่ 13.26

คาเชาบาน จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนกังานเทศบาล
และพนักงานจาง ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ี
ดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 169 ลําดับที่ 13.25

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมหรือคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการท่ีเทศบาลตาํบล
เวียงพางคําแตงตั้งท่ีระเบียบกฎหมายกําหนดใหจายคาเบีย้ประชมุได 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ี
ดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 169 ลําดับที่ 13.24

คาเบี้ยประชมุ จํานวน 10,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูตรวจรายงานและประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยว
ชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผูขอรับการประเมิน คณะกรรมการจัดซื้อจดั
จาง คณะกรรมการตรวจการจาง ตลอดจนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน 
คณะกรรมการประเมินผลงาน และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ ตั้งไว 50,000.- บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ี
ดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 183 ลําดับที่ 13.23
(2) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด สําหรับ
พนักงานเทศบาลและพนักจาง ตั้งไว 300,000.- บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ี
ดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 168 ลําดับที่ 13.22

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. จํานวน 350,000 บาท
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ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ี
ดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 170-171 ลําดับที่ 13.29-13.33

(6) คาจางชวยเหลือปฏิบัติงานรองรับการใหบริการประชาชนในการปฏบิตังิาน
ประชาสัมพันธ  การตอนรับคณะศึกษาดูงาน และใหบริการประชาชนผูมาติดตอ
งาน ประสานแจงขอมูลขาวสาร ประกาศเสียงตามสายและวิทยุชุมชน  ชวยเหลือ
ประสานงานของกิจการสภา ประชาคมหมูบาน ตําบล ผูนําชุมชนกับเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตามอํานาจหนาท่ี คาจาง
เหมาบริการในการปฏิบัติงานประจําศูนยบริการรวมเทศบาลตําบลเวียงพางคาํ รบั
คํารองเรียน รองทุกข ใหคําแนะนํา กรอกแบบฟอรม คํารองตาง ๆ และชวยเหลือ
เจาหนาท่ีงานพัสดุในการจัดทําเอกสาร การจัดซื้อจัดจาง จัดหาบุคลากรในทองถ่ิน 
เพิ่มชองทางอํานวยความสะดวกที่ประชาชนจะไดรับจากการบริการแตละขัน้ตอน 
และคาจางอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีของเทศบาล
ตําบล ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้  
คาใชจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายกันไดทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณ
การไว 

เพื่อจายเปน
(1) คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ เพื่อจายเปนคาจางในการถาย
เอกสาร เย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเลมอ่ืนใด ที่เก่ียวกับ
การดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบล ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้ 
(2) คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ 
การจางทําโปสเตอร การบันทึกภาพยนต วีดีโอ วีดีทัศน คาลางอัดขยายรูปถาย การ
จางโฆษณา ประชาสัมพันธ และเผยแพรกิจการของเทศบาลตําบล ในส่ือประเภท
ตางๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ ปายประชา
สัมพันธ ส่ิงพิมพตางๆ จัดทําแผนพับ และคาใชจายเพ่ือโฆษณาและเผยแพรที่เก่ียว
กับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบล  ที่สามารถเบิก
จายในประเภทรายจายนี้ 
(3) คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบยีน 
การฝกอบรม ประชุมสัมมนาตางๆ ของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง คาธรรมเนียมปายยานพาหนะ คาธรรมเนียม
ศาล คาธรรมเนียมที่ดิน หรือคาธรรมเนียมใดๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบล ที่สามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี้ 
(4) คาติดตั้งโทรศัพท คาเบี้ยประกัน คารับวารสารและส่ิงพิมพตางๆ 
(5) คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยาง
หนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสรางครุภัณฑหรือส่ิง
กอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาพนักงานทําความสะอาด คาจางเหมาพนักงานรักษา
ความปลอดภัย คาจางเหมาเก็บกวาดขยะ ทําความสะอาดถนน จางเหมาสูบน้ํา จาง
เหมาปราบวัชพืช ดูแลตนไม ตัดตนไม จางเหมารถรับจาง จางเหมาประเมินองคกร 
จางเหมาพนหมอกควัน จางเหมาขนยาย คาบริการกําจัดปลวกหรือแมลง คาลางอัด
ฉีดรถยนต คาจางเหมาจัดทําของ และคาจางเหมาอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบล ที่สามารถเบิกจายในประเภทราย
จายนี้ 

รายจายเพ่ือใหไดมาซึง่บรกิาร จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลและผูบรหิารทอง
ถ่ินซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบยีบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ี
ดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 170 ลําดับที่ 13.29

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 100,000 บาท

เอก
สา

รเผ
ยแ

พร่เว
็บไ

ซด
์ w

ww.na
ng

-no
n.c

om



วันที่พิมพ : 14/8/2555  19:25:30 หนา : 5/46

(3) โครงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร : เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนใหกาวทันประชาคมอาเซยีน  
(4) โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานประจาํป   

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ี
ดี แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี 
หนา 153 ลําดับที่ 9
(2) โครงการจัดทําส่ือประชาสัมพันธงานของเทศบาล  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรและพฒันาองคกรในการปฎิ
บัติราชการและใหบริการประชาชน เพื่อเสริมสรางการเปนองคกรแหงการเรียนรู
และพัฒนา  แยกเปน
(1) โครงการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคลท่ีมีอายุเกิน 90 ป ขึ้นไป  

(6) โครงการพัฒนาบุคลากรและองคกรตามหลัก 5 ส  : สํานักงานนาอยู สูรอยยิ้ม 
ดวย 5 ส
(7) โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ : 
จัดตั้งกลุมนักปนฝน (Dream Team)

(5) โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธการส่ือสารหอกระจายขาว : ฝกอบรมผู
ประกาศขาวประจาํหมูบาน

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ี
ดี แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการประชาสัมพันธส่ือและการรับรูขอมูลขาวสาร 
หนา 159 - 161 ลําดับที่ 10 - 13  

คาใชจายในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคกรในการปฎบิตัริาชการและ
ใหบริการประชาชน

จํานวน 200,000 บาท

คาของขวญั รางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความจาํ
เปนและความเหมาะสม ที่เก่ียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีของ
เทศบาลตําบล ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ี
ดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 171 ลําดับที่ 13.34

คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 20,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (03)

(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจายเปนคารับรองในการ
ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจาหนาท่ีที่เก่ียวของซึ่งรวมตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล  เชน คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ ของท่ีระลึก คาจัดทําเอกสาร และคาใชจาย
ที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง  ตั้งไว 20,000 บาท
(2) คาเลี้ยงรับรอง เพื่อจายเปนคารับรองสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือส่ังการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือของเทศบาลตําบล ในการประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ กลุม องคกรเอกชน  เชน  คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง  ตั้งไว 35,000 บาท
คาใชจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายกันไดทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณ
การไว 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ี
ดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 171 ลําดับที่ 13.35-13.36

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพธิกีาร จํานวน 55,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งท่ัวไป หรือเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาเทศบาล 
และผูบริหารทองถ่ิน  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ี
ดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 172ลําดับที่ 13.38

คาใชจายในการเลอืกตัง้ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ หรอืไป
อบรมสัมมนาของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน
จาง รวมท้ังผูที่ไดรับคําส่ังจากนายกเทศมนตรีใหปฏิบัติหนาท่ีเพื่อประโยชนของ
เทศบาล โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใช
จายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ที่เก่ียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีของ
เทศบาลตําบล ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ี
ดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 171 ลําดับที่ 13.37

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

        1.1 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาล : โปรงใส หัวใจสูง มุงให
บริการดวยจิตอาสา  
        1.2 เสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย : คนไทยตองไมโกง เพื่อฟนฟูสังคม
ไทย   

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในครอบครวั 
ชุมชน องคกร โรงเรียน และสังคม ตามแนวทางการเสริมสรางพัฒนาผูนําคุณธรรม  
แยกเปน
(1) โครงการทองถ่ินอาสา รากหญาริเ ริ่ม สงเสริมจริยธรรม

        1.3 ปองกันการทุจริตคอรัปชั่นภายในองคกร  : ทองถ่ินไทยใสสะอาด
(2) โครงการแสงธรรมสองใจ เวียงพางคําสองทาง

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน คาวิทยากร  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใชจายพิธีทางศาสนา  คาปาย  คาจัดทํา
เอกสารส่ิงพิมพ  คาจัดสถานท่ี  คาจางเหมาบริการท่ีเก่ียวของ  คาท่ีพัก คาพาหนะ 
และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการดําเนินงานสงเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมภายในครอบ
ครัว ชุมชน องคกร โรงเรียน และสังคม  โดยคาใชจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจาย
กันไดทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.
ศ.2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และ
การบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีดี หนา 163 ลําดับที่  5-8

        2.1 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
        2.2 ครอบครัวคุณธรรม นําสังคมไทยเขมแข็ง

คาใชจายในการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในองคกรและสังคม จํานวน 50,000 บาท

(8) โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธภิาพการบรหิาร
จัดการองคกรแบบบูรณาการ : เพิ่มพูนสมรรถภาพและแสวงหาความเลิศในการทํา
งานของบุคลากรเทศบาล  
(9) โครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศสําหรับประชาชนทัว่ไปและบคุลากรของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา รองรับการเ ขาสูประชาคมอาเซียน   
(10) โครงการพัฒนาการบริหารราชการท่ีดี : ดาวประทับใจ  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556 - 
2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหาร
จัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและ
พัฒนาศักยภาพขององคการเพื่อการบริการท่ีดี หนา 162 - 164  ลําดับที่ 4, 7-10 

โดยจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ  เชน คาวิทยากร  
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใชจายพิธีทางศาสนา  คาปาย  คาจัดทํา
เอกสารส่ิงพิมพ  คาวัสดุอุปกรณ  คาจัดสถานท่ี  คาจางเหมาบริการท่ีเก่ียวของ  คา
ที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาองคกรในการปฎิบัติราชการและใหบริการประชาชน  โดยคาใชจายดังกลาว
สามารถถัวเฉลี่ยจายกันไดทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว ตั้งจายจาก
เงินรายได
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุหรือจางทําส่ิงของท่ีมีสภาพส้ินเปลอืงโดยสภาพเพ่ือใชภาย
ในสํานักงาน เชน ไมกวาด ถังขยะ ผาปูโตะ ผาเช็ดมือ ชอนสอม ผงซักฟอก สบู 
น้ํายาลางหองน้ํา แปรงถูพื้น กระดาษทิชชู ถวย ชาม แกวน้ํา กาแฟ หมอ กระดาษ
ชําระ ตะกรา ถุงพลาสติก ชั้นวางของ ที่นอน หมอน มุง คาจัดซื้อน้ําสะอาด ชา-
กาแฟสําหรับบริการประชาชนผูมาติดตอราชการ และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจาย
ในประเภทรายจายนี้  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 164 ลําดับที่ 13.2

วัสดุงานบานงานครวั จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําส่ิงของท่ีเปนวัสดุโดยสภาพท่ีใชในสํานกังาน
ของสํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร และงานกิจการสภาเทศบาล เชน 
กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด น้ํายาลบคําผิด คลิป ลวดเย็บกระดาษ 
ลวดเสียบกระดาษ กาว เครื่องเขียนตาง ๆ แฟม กระดาษไข กระดาษคารบอน 
กระดาษถายเอกสาร ผงหมึกถายเอกสาร หมึกโรเนียว สมุดทางราชการตาง ๆ และ
วัสดุอ่ืนๆ ที่จําเปนที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 165 ลําดับที่ 13.1

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,800 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑหรือทรัพยสินอ่ืนๆ ที่อยูในความ
ดูแลของเทศบาลตําบล เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 
บาท) 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในงานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 172 ลําดับที่ 13.39

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน
-คาจางเหมาเจาหนาท่ีผูใหบริการชวยเหลือการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง   และการ
รักษาความปลอดภัยในศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จํานวน ๒  คน
-คาจางเหมาเจาหนาท่ีผูใหความชวยเหลือในการตรวจสอบ รวบรวมขอมูลท่ีดิน , 
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงเจาของท่ีดิน เพื่อนําประกอบการจัดทําแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๑ คน 
-คาดําเนินงานจัดใหมีวัสดุครุภัณฑที่จําเปนตองใชในการดาํเนนิการและอํานวย
ความสะดวกในการจัดซือ้จดัจาง 
-คาดําเนินงานจางเหมาบริการตาง ๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ี
ดี แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการประชาสัมพันธส่ือและการรับรูขอมูลขาวสาร 
หนา 161 ลําดับที่ 16

โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารสถานท่ีกลางสําหรับเปนศนูยรวมขอมลูขาว
สารการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอําเภอแมสาย จํานวน 45,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาไฟฟาที่ใชประจําอาคารท่ีทําการ หรืออาคาร สถานท่ีที่อยูในความ
ดูแลของเทศบาลตาํบล 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 166 ลําดับที่ 13.11

คาไฟฟา จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําส่ิงของท่ีเปนวัสดุโดยสภาพท่ีเก่ียวกับเครือ่ง
คอมพิวเตอร เชน เมาส, คียบอรด, เมมโมรี่ชิป, แปนพิมพ, หมึกเครื่องพิมพ, ตลับ
ผงหมึก, น้ํายาทําความสะอาด, สายไฟฟา, สาย USB, สายเคเบิล, เมมบอรด, 
เครื่องกระจายสัญญาณ, แผนวงจรอิเลกทรอนิกส, เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตาง ๆ ,ซีดีรอม, โปรแกรมกําจัดไวรัสและโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ที่จําเปน
สําหรับการใชงานของสํานักปลัดเทศบาล สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาล และงาน
กิจการสภาเทศบาล  และวัสดุอ่ืน ๆ ที่สามารถเบิกจายในรายจายประเภทนี้ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 165 ลําดับที่ 13.5

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําส่ิงของท่ีเปนวัสดโุดยสภาพท่ีเก่ียวกับการ
โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธกิจการของเทศบาลตําบล เชน พูกันและสี, 
ฟลม, ฟลมสไลด, แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วิดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสี
หรือขาวดําท่ีไดจากการลางอัด ขยาย ,ภาพถายดาวเทียม  และวัสดุอ่ืน ๆ ที่สามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้   
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยทุธศาสตรที่ 6 ดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 165 ลําดับที่ 13.6

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี กาซหุงตม  น้ํามันหลอลื่นตาง ๆ ที่ใชกับรถ
ยนตทุกประเภท รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญา เครื่องพนยา เครื่องพนหมอกควัน
และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 165 ลําดับที่ 13.4

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําส่ิงของท่ีเปนวัสดโุดยสภาพท่ีเก่ียวกับยาน
พาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน แมแรง ล็อคพวงมาลัย 
ล็อคเกียร สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ สําหรับรถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ํา รถยนต รถ
จักรยานยนต และยานพาหนะอ่ืนๆ ของเทศบาลตําบล  และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิก
จายในประเภทรายจายนี้  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในงานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 165 ลําดับที่ 13.3

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เอก
สา

รเผ
ยแ

พร่เว
็บไ

ซด
์ w

ww.na
ng

-no
n.c

om



วันที่พิมพ : 14/8/2555  19:25:30 หนา : 9/46

-ชุดเครื่องบันทึกไมนอยกวา 4 ชอง  พรอม Harddisk ไมนอยกวา 500 GB
-ชุดกลองวงจรปด กลองสี อินฟาเรด Len ไมนอยกวา 3.6 mm

กลองวงจรปดพรอมติดตั้ง จํานวน 4 จุด  จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน

-ชุดขาเหล็กกลองวงจรปด
-ชุดกลองกันน้ํา เก็บชุด Adapter

-ชุดรางและอุปกรณเก็บสาย
-ขนาด Moniter LED ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว

-Adapter ไมนอยกวา 1500mA 12 V
-สาย RG6 และสายไฟ ตอกลองวงจรปดกับเครื่องบันทึก

กลองวงจรปด พรอมติดตั้ง จํานวน 39,000 บาท

ครุภัณฑสํานกังาน

เพื่อจายเปนคาเชาใชคูสายโทรศัพทอินเตอรเน็ตตําบล ในระบบความเรว็สูง 
(ADSL) ใชประจําสํานักงาน เทศบาลตําบลและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 
2 เลขหมาย ตลอดจนคาใชจายบริการอินเตอรเน็ตที่รองรับระบบการประชุมทาง
ไกลท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแนะนํา คาเชาพื้นที่เว็บไซดของเทศบาล และ
คาเชาวงจรส่ือสารขอมูล ระบบคอมพิวเตอรงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบยีน
ทองถ่ินเทศบาลตําบลเวยีงพางคาํ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในงานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 166 ลําดับที่ 13.11

คาบริการทางดานโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปน คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชา
ตูไปรษณียและอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 166 ลําดับที่ 13.11

คาไปรษณยี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในราชการของเทศบาลตําบล รวมถึงคาใชจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการดงักลาว 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 166 ลําดับที่ 13.11

คาโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาท่ีใชประจําอาคารท่ีทําการ และอาคารสถานที่ท่ีอยูในความ
ดูแลของเทศบาลตาํบล 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 166 ลําดับที่ 13.11

คาน้ําประปา จํานวน 10,000 บาท
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โตะทํางานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต  หนา PVC มุมมน ขอบ PVC กันกระแทก มีที่พกั
เทา ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 3 ตัว ราคา ตัวละ 
5,000 บาท
ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมี
ความจําเปนตองใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานของพนกังานเจาหนาท่ี 
จํานวน 3 คนที่ไมมีโตะนั่งทํางาน ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด  และจะ
ดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอจัดหาครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0317/ ว 1794  ลงวันที่ 5 
มิถุนายน  2538 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว 2583 ลงวันที่ 15 
สิงหาคม 2540
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ี
ดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 164 ลําดับที่ 11

โตะทํางานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 15,000 บาท

ตูเก็บแบบฟอรม 15 ลิ้นชัก  จํานวน  1 ตู
ขนาดไมนอยกวา 37.5(กวาง) x 46.2(ลึก) x 132.4(สูง)เซนติเมตร โครงเหล็ก
หนาไมนอยกวา 0.6 มิลลิเมตร ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครภุัณฑ แตมี
ความจําเปนตองใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานประจาํหองกิจการสภา
เทศบาล  ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด  และจะดําเนินการดวยความ
ประหยัด จึงขอจัดหาครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0317/ ว 1794  ลงวันที่ 5 มิถุนายน  2538 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว 2583 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2540
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ี
ดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 164 ลําดับที่ 11

ตูเก็บแบบฟอรม 15 ลิ้นชัก จํานวน 4,500 บาท

เกาอ้ีสํานักงาน บุนวม มีพนักพิง มีเทาแขน ขาลอเลื่อน จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 
1,500 บาท
ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมี
ความจําเปนตองใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานของพนกังานเจาหนาท่ี 
จํานวน 8 คนที่ไมมีเกาอ้ีนั่งปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด  
และจะดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอจดัหาครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0317/ ว 1794  ลง
วันที่ 5 มิถุนายน  2538 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว 2583 ลง
วันที่ 15 สิงหาคม 2540
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ี
ดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 164 ลําดับที่ 11

เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

-ชุดเชื่อมตอดูการบนัทกึผาน Internet
ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมี
ความจําเปนตองใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานของพนกังานเจาหนาท่ี  
ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด  และจะดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอ
จัดหาครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0317/ ว 1794  ลงวันที่ 5 มิถุนายน  2538 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว 2583 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2540
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ี
ดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 164 ลําดับที่ 11
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1.3.มีหนวยความจาํหลกั(RAM) ชนิดแบบ DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 
4 GB
1.4.มีหนวยจัดเก็บขอมลู(Hard Disk) แบบ SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1.5 TB จํานวน 1 หนวย

1.1.มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก(4 core) แบะมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือ 
HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย
1.2.มี หนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา กวา 1 GB

เพื่อจายเปน
1เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Proxy Server) จํานวน  1  เครื่อง

1.7.จอภาพ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 
18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
1.8.รองรับการเช่ือมตอกับ keyboard, VGA, mouse และ USB ผานทางพอรต 
console (Dongle) ไดจากทางดานหนา (Front Panel)

1.5.มี Optical Drive แบบ 24x CD-R/RW DVD?R/RW read/write 
optical drive หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
1.6.มี Network Interface ขนาดไมนอยกวา 1Gbps จํานวน 2 connections

ติดตั้งเครือขายภายในและอินเตอรเนตแบบไรสาย จํานวน 200,000 บาท

- มีสวนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหนวยความจําไมนอยกวา 128 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.4 
GHz หรือดีกวา จํานวน 1
หนวย

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)จํานวน 1 
เครื่อง ใชสําหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีบริหารท่ัวไป
คุณลักษณะพ้ืนฐาน

- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอย
กวา 18 นิ้ว จํานวน 1
หนวย
เปนครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครภุณัฑคอมพิวเตอร 
ของกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร  ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2555
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ี
ดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศกัยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 164 ลําดับที่ 11

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 
ชอง

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนดิ SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 500 GB หรือมี Solid
State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 30 GB จํานวน 1 หนวย

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานกังาน จํานวน 15,000 บาท

ครุภัณฑคอมพวิเตอร

เอก
สา

รเผ
ยแ

พร่เว
็บไ

ซด
์ w

ww.na
ng

-no
n.c

om



วันที่พิมพ : 14/8/2555  19:25:30 หนา : 12/46

1.9.มี ชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Mbps จํานวนไมนอย
กวา 1 พอรต
1.10.ผูดูแลระบบสามารถจัดการโดยใช Remote KVM, Virtual Media และ 
ปด/เปด เครื่องได
2อุปกรณจดัเก็บ Log File ระบบเครือขาย  จํานวน  1  เครื่อง
2.1.เปนอุปกรณ Appliance หรืออุปกรณคอมพิวเตอรที่สามารถเก็บรวบรวม
เหตุการณ(Logs or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณทีเ่ปน Appliances และ non-
appliances เชน Firewall,Network Devices ตางๆ ระบบปฏิบัติการ,ระบบ 
appliances,ระบบเครือขายและระบบฐานขอมูล เปนตน ไดอยางนอย 3 อุปกรณ
ตอระบบ โดยสามารถแสดงผลอยูภายใตรูปแบบ(format) เดียวกันได
2.2.มี ระบบการเขารหัสขอมูลเพื่อใชยืนยันความถูกตองของขอมูลท่ีจัดเก็บตาม
มาตรฐาน MD5 หรือ SHA-1 หรือดีกวา
2.3.สามารถเก็บ Log File ในรปูแบบ syslog ของอุปกรณ เชน 
Router ,Switch,Firewall,VPN, Server เปนตนได
2.4.สามารถ บริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS,Command Line 
Interface และ Secure Shell(SSH) ได
2.5. สามารถจัดเก็บ Logfile ไดถูกตอง ตรงตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไดรับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษา
ความปลอดภยัของ Log File ที่ไดมาตรฐานสากล เชน มาตรฐานของศูนย
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ(มศอ. 4003.1-2552) เปนตน
2.6.สามารถทําการสํารองขอมลู(Data Back up)ไปยังอุปกรณจัดเก็บขอมลูภาย
นอก เชน Tape หรือ DVD หรือ External Storage เปนตน ได
3อุปกรณกระจายสัญญาณ( L2 Switch)   จํานวน  2  ตัว
3.1.มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer2 ของ OSI Model
3.2.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Base-TX จํานวนไมนอย
กวา 24 ชอง
3.3.มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครอืขายทุกชอง
3.4.สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานโปรแกรม Web Browser ได
4เครื่องสํารองไฟ  จํานวน  1  เครื่อง
4.1มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA และ 600 W
4.2สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
5ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบท่ี 1 (ขนาด 36U)
5.1เปนตู Rack ปด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกวางไมนอยกวา 60 
เซนติเมตร ความลึกไมนอยกวา 100 เซนติเมตร และความสูงไมนอยกวา 179 
เซนตเิมตร
5.2มีชองเสียบไฟฟา  จํานวนไมนอยกวา 10 ชอง
5.3มีพัดลมสําหรับระบายความรอน ไมนอยกวา 2 ตัว
6ชุดโปรแกรมระบบปฏบิัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) พรอม
แผน CD-Rom ชุดตดิตัง้ 
7ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน พรอมแผน CD-ROM ชุดตดิตัง้ 
ลําดับที่ 1 - 7  เปนครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร  ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ 
2555
8อุปกรณเครือขายไรสายแบบ Access Point  จํานวน  5  ตัว
8.1เปนอุปกรณที่ใชคลื่นความถ่ีวิทยุในการรับ-สงขอมูล โดยใชงานยานความถ่ี 
2.4 GHz 
8.2สนับสนุนการทํางานตามมาตรฐาน IEEE802.3u, IEEE 802.11b/g 
8.3มี Port Internet แบบ 10/100 BaseTx จํานวนไมนอยกวา 1 Port 
8.4มี Port Ethernet แบบ 10/100 BaseTx จํานวนไมนอยกวา 4 Port
8.5มี RF Power ไมนอยกวา 18 dBm
8.6มี wireless security แบบ  WPA2, Wireless MAC Filtering เปนอยาง
นอย
8.7มี LED แสดงสถานการณทํางานของอปุกรณ
8.8ผานการรับรองมาตรฐาน FCC 
9ชุดโปรแกรมปองกันและกําจัดไวรัส พรอมแผน CD-ROM ชุดตดิตัง้
ลําดับที่ 8 - 9 เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร แตมีความจํา
เปนตองใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานของพนกังานเจาหนาท่ีและเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รองรับการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บขอมลู
อยางเปนระบบ และงายตอการใชงานจริง ตลอดจนเปนการพัฒนาระบบส่ือสารภาย
ในองคกร เปนเครื่องมือเพื่อการติดตามประเมินผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการที่
ดําเนินการ ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด  และจะดําเนินการดวยความ
ประหยัด จึงขอจัดหาครุภัณฑนอกเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครภุณัฑ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0317/ ว 1794  ลงวันที่ 5 มิถุนายน  2538 และ
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เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองของ
พนักงานเทศบาล จํานวน 7 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงาน
คลัง แผนงานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง การปกครอง และการ
บริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 
167

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 181,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 7 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 
3 ป ทั้งนี้ใหจายตามคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับ ของพนักงานเทศบาล ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556-2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนา แนวทางท่ี 6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดบัที่ 13 หนา 167

เงินเดือนพนกังาน จํานวน 999,960 บาท

เพื่อจายเปนคาจางท่ีปรึกษา วิจัยชุมชน การสรางระบบการเก็บขอมูลสถิติ การวาง
แผนพัฒนาและติดตามประเมินผลในดานตาง ๆ เชน คาจางท่ีปรึกษาวิจัย การ
พัฒนาชุมชนแกไขปญหาสังคมและความยากจนในพ้ืนที่ การแกไขปญหาดานส่ิง
แวดลอมและสาธารณสุข,การเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได การวางแผนพัฒนา
ระบบการศึกษา การจางศึกษาระบบการใหบริการประชาชน การวัดระดับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาล การจัดทําระบบการวางผังเมือง การจัดเก็บขอ
มูลพิ้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาล การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
เทศบาล เปนตน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ  แผน
งานบริหารงานท่ัวไป  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง 
และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 142 ลําดับที่ 
13.41

คาจางท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมใิชเพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน และ/หรือส่ิงกอสราง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมปรับปรุงวัสดุครุภัณฑหรือทรัพยสินอ่ืน ๆ  ที่
อยูในความดูแลของเทศบาล เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกวา 
5,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 172 ลําดับที่ 13.39

คาบํารุงรักษาและปรบัปรงุครภุณัฑ จํานวน 120,000 บาท

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว 2583 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2540
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 3 สงเสริมการประชาสัมพันธส่ือและการรับรูขอมูลขาวสาร หนา 159 
ลําดับที่ 10
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เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาล ตั้งจายจากเงนิ
รายได ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไปและปรากฏในแผน
พัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดาน
การเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 
6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือ
การบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 170

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล ตั้งจายจากเงนิราย
ได ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไปและปรากฏในแผนพัฒนา
สามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการ
เมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 
สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการ
บริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 169

เงินชวยเหลือการศกึษาบตุร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน ใหแกพนักงานเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
งานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเมือง การ
ปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 สงเสริมการ
เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบรกิารท่ีดี 
ลําดับที่ 13 หนา 169

คาเชาบาน จํานวน 38,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการใหแกพนกังานเทศบาลและ
พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหาร
ทั่วไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556-
2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนว
ทางการพัฒนา แนวทางท่ี 6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและ
พัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 169

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และ
พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงาน
คลัง แผนงานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง การปกครอง และการ
บริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 
168

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 121,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางท่ีปฏิบัติหนาที่ในกองคลัง เปนพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการ
เมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 
สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการ
บริการท่ีดี ลําดับที่ 17 หนา 168

คาจางพนักงานจาง จํานวน 319,920 บาท
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เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑทรัพยสินอ่ืน ๆ  ที่อยูในความดูแลของ
เทศบาล (วงเงินไมเกิน 5,000.- บาท) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหาร
งานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง การปกครอง และการ
บริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 
172

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการอบรมใหความรู การทัศนศึกษาดูงาน และการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ  ในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปองกัน
การทุจริตคอรัปชั่น เชนคาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย คาวัสดุ
อุปกรณ คาวิทยากร  คาสถานท่ี คาพาหนะ และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปน  ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฎในงานบริหารงานคลัง  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  และปราก
ฎในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556 - 2558  
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดิ แนวทางการ
พัฒนา แนวทางที่ 6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี  ลําดับท่ี  5  หนา 163

โครงการเสริมสรางมาตรการปองกันการทุจริตคอรัปชั่นและสงเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม
ในการปฏิบัติงานราชการ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรของพนกังาน
เทศบาล และพนักงานจางของกองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในงานบริหาร
งานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป และปรากฎในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา พ.ศ.2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง การปกครอง และ
การบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีด
สมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 
13 หนา 171

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี พฒันา
และปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน การจัดการอบรมใหความรูแก
ผูประกอบการ และผูที่มีหนาท่ีชําระภาษีรวมท้ังบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ และเปนคาใช
จายในการออกสํารวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองท่ี ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไปและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 6 
ดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนา แนวทาง
ท่ี 6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกร
เพื่อการบริการท่ีดี ลําดับที่ 1,2 หนา 159,162

คาใชจายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบียนทรพัยสิน จํานวน 60,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (03)

(1) เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล ในกองคลงั
เชน คาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนในการสงพนักงานเทศบาล พนักงานจาง หรือ
ผูชวยปฏิบัติราชการของเทศบาลไปอบรม เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
งานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเมือง การ
ปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 สงเสริมการ
เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบรกิารท่ีดี 
ลําดับที่ 13 หนา 170
(2) เพื่อจายเปนคาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรทางวิทยกุระจายเสียง,
โทรทัศน,ส่ิงพิมพ คาจัดทําเอกสารเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของ
กองคลัง เชน แผนพับ วารสาร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงาน
คลัง แผนงานบริหารท่ัวไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง การปกครอง และการ
บริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 
170

โดยคาใชจายดังกลาวสามารถถัวเฉลีย่กันไดทกุรายการ

รายจายเพ่ือใหไดมาซึง่บรกิาร จํานวน 95,000 บาท
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- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนดิ DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4GB

สําหรับเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 
2 คุณลักษณะพื้นฐาน เพื่อใชประจํางานระบบแผนที่ภาษีและทรัพยสิน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี 
HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนดิ SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1.5 TB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ 10 
กุมภาพันธ 2555 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผน
งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.
ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ
ที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางท่ี 6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากร
และพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 11 หนา 164

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 
ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอย
กวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว) จํานวน 31,000 บาท

ครุภัณฑคอมพวิเตอร

เพื่อจายเปนคาอุปกรณคอมพิวเตอรเพิ่มเติม เชน เมาส เมมโมรี่ ชิป ตลับหมึก 
โปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ ที่จําเปนใชสําหรับงาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไปและปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง 
การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 สงเสริม
การเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบรกิารท่ี
ดี ลําดับที่ 13 หนา 165

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชนน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องสําหรับรถจักรยานยนต และรถยนตสวนกลาง ในการ
ปฏิบัติราชการและปฏิบัติหนาท่ีเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ ตัง้จาย
จากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไปและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคําพ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 6 
ดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนา แนวทาง
ที่ 6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกร
เพื่อการบริการท่ีดี ลําดบัที่ 13 หนา 165

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อส่ิงของตาง ๆ ที่ใชในกองคลัง เชนกระดาษ ปากกา กระดาษไข 
กระดาษคารบอน ผงหมึกถายเอกสาร แบบพิมพ ใบเสร็จรับเงิน และวัสดุสํานักงาน
อ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556-2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนา แนวทางที่ 6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 165

วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
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2)คาใชจายในการดําเนินงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดังนี้
(1) โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.   
(2) โครงการฝกอบรมจัดตั้ง อปพร.  
(3) โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.แหงชาติ  
(4) โครงการฝกซอมการชวยเหลือผูประสบภยัพบิตัิกรณฉีกุเฉนิ  
(5) โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครเตือนภัย (มิสเตอรเตือนภัย)  
(6) โครงการฝกอบรมทบทวนหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูชีพกูภัย (OTOS)   
(7) โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครดับไฟปาและซกัซอมการปองกันภยัไฟปา 
(อสฟป.)การรณรงคประชาสัมพันธหยุดเผาเพ่ือลมหายใจฯ  
(8) โครงการฝกอบรมเตรียมความพรอมการปองกันสาธารณภัย : จัดทําแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั)  
(9) โครงการดําเนินงานปองกันและบรรเทาความเดอืดรอนของประชาชนจาก
สาธารณภัยตาง ๆ  
(10) โครงการออกตรวจเยี่ยมศูนยประสานงาน อปพร.ประจําหมูบาน  
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัทกุ
ประเภท เชน วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย ภัยแลง ดินโคลนถลม โรคระบาด เพ่ือจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ เครื่องยังชีพ หรือเงินชวยเหลือใหแกประชาชนท่ีเดือดรอน การจัด
ทัศนศึกษาดูงานท่ีเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัซึง่ประกอบดวยคา
วัสดุอุปกรณ คาพาหนะ คาจัดทําเอกสารส่ิงพิมพ  คาวิทยากร คาปาย คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน โดยคาใชจาย
ดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันไดทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ีตัง้ไว
ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปองกัน
ภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 2 การรักษาความมั่นคงและ
ความสงบ แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หนา 
95-97 ลําดับที่ 1-7,8,9,11-12

(1) โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลวนัขึ้นปใหม   
(2) โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลวนัสงกรานต  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเสริมสรางเมืองอยูดี คนมีสุขส่ิงแวดลอมยั่งยืน ในการ
สรางความมั่นใจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การดําเนินงานดานการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน แยกเปน
1)คาใชจายในการดําเนินงานดานการรักษาความปลอดภัยในชวีติและทรพัยสิน  
ดงันี้

(3) โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครสายตรวจประจาํหมูบาน  
(4) โครงการอบรมวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 %  

เพื่อจายเปนคาใชจายอ่ืนในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ  เชน คาตอบแทน  
คาวิทยากร  คาปาย  คาจัดทําเอกสารส่ิงพิมพ  คาจัดสถานท่ี  คาจางเหมาบริการ  
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ  คาอุปกรณในการปองกันและรักษา
ความปลอดภัย และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน โดยคาใชจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันไดทุกรายการ 
ภายในวงเงินงบประมาณท่ีตัง้ไว
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปองกัน
ภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 2 การรักษาความมั่นคงและ
ความสงบ แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน หนา 90-91 ลําดับที่ 1-7

(5) โครงการติดตั้งสัญญาณจราจรและปายเตอืน  
(6) โครงการหมูบานสีขาวปลอดอบายมุขและอาชญากรรม : สายตรวจจักรยาน   

คาใชจายในการเสริมสรางเมืองอยูดี คนมีสุขส่ิงแวดลอมยั่งยืน ในการสรางความมั่นใจ
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การดําเนินงานดานการรักษาความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

จํานวน 860,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (03)
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เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ.
รับรอง ของพนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา และครูผูดูแลเด็ก จํานวน 7 อัตรา ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการ
ศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 – 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการเมือง การปกครองและการบริหารกิจการท่ีดี แนว
ทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพ
ขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 167

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 93,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา  และครูผูดูแลเด็ก 
จํานวน 7 อัตรา ทั้งนี้ใหจายตามคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตรที่ 
6 ยุทธศาสตรการเมือง การปกครองและการบริหารกิจการท่ีดี แนวทางการพัฒนาที่ 
4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือ
การบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 167

เงินเดือนพนกังาน จํานวน 630,000 บาท

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 
ความละเอียดไมนอยกวา 12 ลานพิกเซล  
ราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ณ เดือนกุมภาพันธ 2555
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปองกัน
ภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมือง
การ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการ
เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบรกิารท่ีดี 
หนา 164 ลําดับที่ 11

กลองถายภาพดจิติอล จํานวน 6,000 บาท

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําส่ิงของท่ีเปนวัสดุโดยสภาพท่ีเก่ียวกับการดบั
เพลิง การปองกันไฟปา เชน เครื่องดับเพลิง สายสงน้ําดับเพลิง ขอตอ หัวฉีดน้ําดับ
เพลิง ตูดับเพลิง ไฟรอลามและ ระบบแจงเหตุสัญญาณเพลิงไหม ตลอดจนการตรวจ
เช็ค เติมน้ํายาเคมีสําหรับเครื่องดับเพลิง และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภท
รายจายนี้  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปองกัน
ภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 2 การรักษาความมั่นคงและ
ความสงบ แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หนา 
97 ลําดับที่ 13

วัสดุเครื่องดบัเพลงิ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําส่ิงของท่ีเปนวัสดุโดยสภาพทีเ่ก่ียวกับชดุเครือ่ง
แบบ เครื่องแตงกายสําหรับ สมาชิก อปพร.และอาสาดับเพลิง มิสเตอรเตือนภัย ทีม
กูชีพกูภัย (OTOS) อาสาสมัครปองกันไฟปา อาสาสมัครสายตรวจประจําหมูบาน  
สังกัด ศูนย อปพร.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา เชน เครื่องแบบ, เส้ือ, กางเกง, ผา, 
เครื่องหมายยศและสังกัด, เข็มขัด, ถุงเทา, รองเทา, ถุงมือ, หมวก และวัสดุอ่ืนที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปองกัน
ภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 2 การรักษาความมั่นคงและ
ความสงบ แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หนา 
98 ลําดับที่ 14

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท
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(1)คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล ในกองการศึกษา เชน 
คาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนในการสงพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูบริหาร 
หรือสมาชิกเทศบาล หรือผูชวยปฏิบัติราชการของเทศบาล ไปฝกอบรม เปนตน 
สามารถถ่ัวจายกันไดทุกรายการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.
เวียงพางคํา พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการเมือง การปกครอง
และการบริหารกิจการท่ีดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 
170
(2)คาจางการจัดทําเอกสาร ส่ิงพิมพตางๆ และส่ือประชาสัมพันธตางๆ ในกองการ
ศึกษาสามารถถ่ัวจายกันไดทุกรายการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ 
ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการเมือง การ
ปกครองและการบริหารกิจการท่ีดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีด
สมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 
13 หนา 170

รายจายเพ่ือใหไดมาซึง่บรกิาร จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.
เวียงพางคํา พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการเมือง การปกครอง
และการบริหารกิจการท่ีดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 
170

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ตัง้จาย
จากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา 
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 – 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการเมือง การปกครองและการบริหารกิจการท่ีดี แนว
ทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพ
ขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 169

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนกังานเทศบาล
และพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการ
ศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.
ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการเมือง การปกครองและการบริหาร
กิจการท่ีดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและ
พัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 169

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเ พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางท่ีปฏบิัตหินาท่ีในกองการ
ศึกษา พนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา และสมทบใหแกพนักงานจางตําแหนงครูผู
ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา 
พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการเมือง การปกครองและการ
บริหารกิจการท่ีดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของ
บุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 168

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 96,480 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ีปฏิบัติหนาที่ในกองการศึกษา พนักงานจาง 
จํานวน 1 อัตรา และสมทบใหแกพนักงานจางตําแหนงครูผูดูแลเด็ก รวม 5 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการ
ศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 – 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการเมือง การปกครองและการบริหารกิจการท่ีดี แนว
ทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพ
ขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 167

คาจางพนักงานจาง จํานวน 75,240 บาท
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- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนดิ DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4GB

สําหรับเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 
2 คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี 
HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนดิ SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1.5 TB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 
ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอย
กวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 1 ชุด จํานวน 15,000 บาท

ครุภัณฑคอมพวิเตอร

เพื่อจายเปนคาอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเติม เชน เมาส ,เมมโมรี่ชิป,ตลับผง
หมึก,โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ที่จําเปนสําหรับการใชงาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 – 25587 ยุทธศาสตร
ที่ 6 ยุทธศาสตรการเมือง การปกครองและการบริหารกิจการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 165

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อส่ิงของตางๆที่ใชในสํานักงานของกองการศึกษาฯ เชน 
กระดาษ ปากกา กระดาษถายเอกสาร และวัสดุอื่น ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผน
พัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตร
การเมือง การปกครองและการบริหารกิจการท่ีดี แนวทางการพัฒนาท่ี 4 สงเสริม
การเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบรกิารท่ี
ดี ลําดับที่ 13 หนา 165

วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน อาคารสถานที่ ศูนยพัฒนาเดก็
เล็ก เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ (ที่มีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท) ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการ
ศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 – 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการเมือง การปกครองและการบริหารกิจการท่ีดี แนว
ทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพ
ขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 172

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรของพนกังาน
เทศบาล และพนักงานจางสังกัดกองการศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนา
สามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการ
เมือง การปกครองและการบริหารกิจการท่ีดี แนวทางการพัฒนาท่ี 4 สงเสริมการ
เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบรกิารท่ีดี 
ลําดับที่ 13 หนา 171

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (03)

เอก
สา

รเผ
ยแ

พร่เว
็บไ

ซด
์ w

ww.na
ng

-no
n.c

om



วันที่พิมพ : 14/8/2555  19:25:31 หนา : 21/46

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิตังิานของครผูู
ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลเวียงพางคํา จํานวน 12 อัตรา ๆ คนละ 
1,000 บาท สามารถถัวจายกันไดทุกรายการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผน
พัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร
ที่ 6 ยุทธศาสตรการเมือง การปกครองและการบริหารกิจการท่ีดี แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 170

คาใชจายในการพัฒนาครผููดแูลเดก็ จํานวน 12,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (03)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน อาคารสถานที่ ที่อยูในความดูแล
ของเทศบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มีวงเงินเกิน
กวา 5,000 บาท อาทิเชน ปรับปรุงซอมแซมรางริน ที่แปรงฟนสําหรับเด็ก ปรับ
ปรุงซอมแซมอาคารเรียน ติดตั้งมุงลวดและประตูมุงลวด ซอมแซมร้ัว ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดวิเชตรมณี ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาเหมือดรุงเจริญ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานผาหมี ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยน้ําริน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาเหมือด
สุขสําราญ และรายการอ่ืนๆที่เก่ียวของ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา 
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2555 -2557 
ยุทธศาสตรที่ 1ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 2 สง
เสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ 14-16 หนา 64 คาใชจายดังกลาว
สามารถ ถัวจายไดทุกรายการ

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมและปรับปรงุซอมแซมทรพัยสิน จํานวน 300,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑหรือทรัพยสินอ่ืนๆ ที่อยูในความดแูล
ของ เทศบาลตําบล เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ (ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 
บาท)ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงาน
การศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 –
2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการเมือง การปกครองและการบริหารกิจการท่ีดี 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 172

คาบํารุงรักษาและปรบัปรงุครภุณัฑ จํานวน 50,000 บาท

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ 10 
กุมภาพันธ 2555 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการ
ศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง การปกครอง และการ
บริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 11 หนา 
164
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กที่ไดรับสารอาหารไมเพียงพอ 
สนับสนุนการสํารวจเด็กน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ ตกสํารวจ จปฐ.,และสําหรับเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก,เด็กนักเรียน ของโรงเรียนในพื้นที่ ไดรับอาหารเสริม (นม) เพิ่ม
เติมทั่วถึงทุกระดับชั้น อัตราคนละ 7 บาท/วัน เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 
ศูนย จํานวน 280 วัน จํานวนเด็ก 213 คน เปนเงิน 417,480 บาท เด็กนักเรยีน 
จํานวน 2 โรงเรียน จํานวน 260 วัน เด็กนักเรียนโรงเรียนบานปาเหมือด ระดับเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จํานวนเด็ก 478 คน เด็กนักเรียนโรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ ๕ ระดับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จํานวนเด็ก 111 คน รวมจํานวน
เด็ก 589 คน เปนเงิน 1,071,980 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 
1,489,460 บาท และต้ังเพิ่มเติมสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานปาเหมือด ระดับ
เด็ก ม.1 - ม.3 จํานวน 163 คน อัตราคนละ 7 บาท จํานวน 260 วัน จํานวนเงิน 
296,660 บาท ตั้งจายจากเงินรายไดของเทศบาล สามารถถัวจายกันไดทุกรายการ
ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 -2558 ยุทธศาสตรที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมการ
จัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ ลําดับที่ 11 หนา 63

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,786,120 บาท

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาเหมือดรุงเจรญิ หมูที่ 5 จํานวน 145,600 บาท สําหรับ
สนับสนุนคาอาหารกลางวัน ใหเด็กจํานวน 40 คน อัตราคนละ 13 บาท/วัน จํานวน 
280 วัน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาหมี หมูที่ 6 จํานวน 47,320 บาท สําหรับสนับสนุนคา
อาหารกลางวัน ใหเด็กจํานวน 13 คน อัตราคนละ 13 บาท/วัน จํานวน 280 วัน 

โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเดก็เลก็ในความรบัผดิชอบของ
เทศบาลฯท้ัง 5 ศูนย จํานวน 775,320 บาท ไดแก
- ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดวิเชตรมณี หมูที่ 4 จํานวน 200,200 บาท สําหรับ
สนับสนุนคาอาหารกลางวัน ใหเด็กจํานวน 55 คน อัตราคนละ 13 บาท/วัน จํานวน 
280 วัน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สามารถถัวจายกันไดทุกรายการ ปรากฏในงานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป 
ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 -2558 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิง
บูรณาการ ลําดับที่ 12 หนา 63

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยน้ําริน หมูท่ี 7 จํานวน 189,280 บาท สําหรับสนับ
สนุนคาอาหารกลางวัน ใหเด็กจํานวน 52 คน อัตราคนละ 13 บาท/วัน จํานวน 
280 วัน 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาเหมือด หมูที่ 9 จํานวน 192,920 บาท สําหรับสนับ
สนุนคาอาหารกลางวัน ใหเด็กจํานวน 53 คน อัตราคนละ 13 บาท/วัน จํานวน 
280 วัน 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา จํานวน 775,320 บาท

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนยเด็กเล็กนาอยู และคาใชจายในการ
สนับสนุนการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รับผิดชอบ   แยกเปน โครงการกาว
แรกแหงความสําเร็จและการแขงขันทักษะทางวิชาการของเดก็ปฐมวยั,โครงการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสะอาดปลอดภัยไดมาตรฐานศูนยเดก็เลก็นาอยู,โครงการจัด
หาสมุดประจําตัวและแบบประเมินพัฒนาการเด็ก,โครงการประเมนิคณุภาพการ
ศึกษาภายในสถานศึกษา,โครงการหนูนอยฟนสวยสุขภาพแข็งแรง , โครงการปรับ
ปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและเตรียมความพรอมรองรบัการประเมนิมาตรฐาน,
โครงการครูเยี่ยมบานสานสัมพันธผูปกครอง ,โครงการภูมิทัศนงามตาศูนยพฒันา
เด็กเล็กนาอยู ,โครงการอบรมครูผูดูแลเด็กเพื่อพัฒนาทักษะการปฎิบัติงานและ
ทัศนศึกษาดูงานดานการจัดการศึกษา ,โครงการสงเสริมครอบครัวพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยดวยส่ือหนังสือนิทาน ,โครงการบทบาทผูปกครองในการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมใหเด็กปฐมวัย,การเสริมสรางจิตสํานึกตามแนวทางครอบครัว-โรงเรยีน-
สังคมคุณธรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผน
พัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 -2558 ยุทธศาสตรที่ 1ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาทั้ง
ระบบเชิงบูรณาการ ลําดับที่ 1-8และ 10 หนา 61-62 คาใชจายดังกลาวสามารถ 
ถัวจายไดทุกรายการ

คาใชจายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนยเดก็เลก็นาอยู จํานวน 300,000 บาท
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- โครงการถนนดอกไม เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็กเยาวชน และนักเรียน ใน
การสรางและปลูกฝงจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 
จํานวน 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายไดของเทศบาล 
- โครงการโรงเรียนสีขาวหองเรียนสีเขียว เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็กเยาวชน 
และนักเรียน เก่ียวกับยาเสพติดและการปองกันภัยจากยาเสพติด และสงเสริมการใช
เวลาวางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จํานวน 5,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายไดของเทศบาล 

- โครงการแหลงทองเท่ียวเรียนรูเชิงอนุรักษ เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็กเยาวชน 
และนักเรียน ในการสรางและปลูกฝงจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม จํานวน 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายไดของเทศบาล 
- โครงการจัดหาบุคลากรทองถ่ินพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน เพ่ือการ
สนับสนุนสงเสริมการเรียนรูของเด็กระดับอนุบาล จํานวน 69,120 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายไดของเทศบาล 

1. อุดหนุนโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๕ ตั้งไว 387,720 บาท แยกเปน
- โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมแนว
ทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายไดของเทศบาล 

- โครงการคายบูรณาการ 8 สาระ เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และนัก
เรียนในตําบลเวียงพางคํา ใหมีความรูและประสบการณทางดานวิชาการ จํานวน 
20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายไดของเทศบาล 
- โครงการจัดหาบุคลากรทองถ่ินพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน เพ่ือการ
สนับสนุนสงเสริมการเรียนรูของเด็กระดับอนุบาล จํานวน 69,120 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายไดของเทศบาล 
- โครงการอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6 
จํานวนเดก็ ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2554 จํานวนนักเรียน 478 คน จัดสรร 100% 
ของจํานวนนักเรียน จํานวน 200 วัน อัตราคนละ 13 บาท จํานวน  1,242,800 
บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 -2558 ยุทธศาสตรที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมการ
จัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ ลําดับที่ 12,20,21 หนา 63,65,66 ทั้งนี้ 
โครงการจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนกุรรมการอํานวย
การการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดบัจงัหวดัเชยีงรายแลว

ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 -2558 ยุทธศาสตรที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมการ
จัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ ลําดับที่ 12,17-22 หนา 63,65,79,80 ทั้งนี้ 
โครงการจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนกุรรมการอํานวย
การการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดบัจงัหวดัเชยีงรายแลว
2. อุดหนุนโรงเรียนบานปาเหมือด ตั้งไว 1,331,920 บาท แยกเปน

- โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขสุขภาพดีชีวีปลอดภัย เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเดก็
เยาวชน และนักเรียน ในการปฏิบัติตนใหถูกหลักอนามัย การบริโภคอาหารท่ีถูก
ตองตามหลักโภชนาการ การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยใหสมบูรณแข็งแรง จํานวน 
5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายไดของเทศบาล 
- โครงการอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6 
จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 จํานวนนักเรียน 111 คน จัดสรร 100 % 
ของจํานวนนักเรียน จํานวน 200 วัน อัตราคนละ 13 บาท จํานวน 288,600 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป   

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,719,640 บาท
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1. อุดหนุนศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสาย เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินโครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน สําหรับจัดการเรียนการส
อน และจัดหาหนังสือที่จําเปนไวใชในหองสมุดประชาชน และสงเสริมการเรียนรูใน
กิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาของ กศน.ตําบลเวียงพางคํา ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฎในงานการศึกษาไมกําหนดระดับ แผนงานการศึกษา และปรากฎในแผน
พัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาทั้ง
ระบบเชิงบูรณาการ ลําดับที่ 22 หนา 66 ทั้งนี้ โครงการจะดําเนินการไดตอเมื่อได
รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวดัเชยีงรายแลว

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทส่ิงพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ 
สําหรับจัดหาหนังสือพิมพประจําหมูบาน 10 หมูบาน หนังสือกฎหมายระเบียบเก่ียว
กับงานทองถ่ิน หรือเอกสารทางวิชาการ เอกสารแบบพิมพ หนังสืออ่ืน ๆ ที่เทศบาล
รับซื้อไว ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในงานศึกษาไมกําหนดระดับ แผนงาน
การศึกษา และปรากฎในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.
ศ.2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการเมือง การปกครอง และการ
บริการกิจการท่ีดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 สงเสริมการประชาสัมพันธส่ือ 
และการรับรูขอมูลขาวสาร ลําดับที่ 15 หนา 160

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการสงเสรมิการเรียนรูภาษาตาง
ประเทศ เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน สําหรับเด็กนักเรียน เยาวชน ศูนย
เยาวชนเทศบาล และประชาชนทั่วไป ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงาน
ศึกษาไมกําหนดระดับ แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ 
ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 -2558 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคน
และสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ ลําดับที่ 11 
หนา 77

โครงการเรียนรูภาษารองรับประชาคมอาเซยีน จํานวน 40,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (03)

เพื่อเปนคาใชจายสําหรับเด็กนักเรียนที่ไมไดรับจัดสรรสนบัสนนุคาอาหารกลางวัน
ของเด็กนักเรียนโรงเรียนบานปาเหมือด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 เพิ่มเติมให
ไดรับอาหารกลางวันครบถวน รอยละ 100 โดยประมาณการเด็กนักเรียนที่ไมได
รับอาหารกลางวัน จํานวนประมาณ 163 คนๆละ 13 บาท จํานวน 200 วันทําการ 
โดยกําหนดรายการอาหารท่ีประกอบเล้ียงกลางวันใหถูกหลักโภชนาการ เหมาะสม
กับการพัฒนาตามวัยของเด็กนักเรียน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานระดับ
มัธยมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพาง
คํา พ.ศ.2556 -2558 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ ลําดับที่ 12 
หนา 63

คาอาหารกลางวันเดก็นกัเรยีน จํานวน 423,800 บาท

เอก
สา

รเผ
ยแ

พร่เว
็บไ

ซด
์ w

ww.na
ng

-no
n.c

om



วันที่พิมพ : 14/8/2555  19:25:31 หนา : 25/46

(2) โครงการความปลอดภัยดานอาหารและตลาดสดนาซือ้  
(3) โครงการชุมชนรวมใจสรางสุขภาวะลดพาหะนําโรครักษาส่ิงแวดลอม : การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชมุชนนาํรอง

เพื่อจายเปนคาใชจายในอบรมดานสาธารณสุขในกลุมตางๆ ไดแก กลุมผูประกอบ
การในงานสุขาภิบาลอาหาร กลุมเส่ียง และดานการสงเสริมสุขภาพฯ เทศบาลขนาด
เล็กแหงละ 135,000.-บาท และสนับสนุนการดําเนินงานดานสุขาภิบาลและอนามัย
ส่ิงแวดลอมภายในชุมชน อาทิเชน
(1) โครงการสงเสริมศักยภาพงานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดลอม : หมูบาน
สะอาดปราศจากโรคภัย สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุน สปสช.

คาใชจายเก่ียวกับการดําเนินงานดานการสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอม จํานวน 135,000 บาท

(8) โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานสงเสรมิสุขภาพชมุชน  
(9) โครงการการรักษาพยาบาลอยางงาย : พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําเทศบาลในดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน/การควบคมุและปองกันโรค/การ
สงเสริมสุขภาพหญิงมีครรภและหญิงหลังคลอด/การฟนฟสูภาพผูพกิาร  
(10) โครงการเสริมสรางความรูดานสุขภาพและโภชนาการที่ดี : สุขภาพดีตามวิถี
ไทย อาหารปลอดภัยใสใจเมนูชูสุขภาพ 
(11) โครงการควบคุมและปองกันโรคเอดส : เยาวชนรุนใหม รูทัน รูจักเลี่ยง ไม
เส่ียงเอดส  
(12) โครงการตูยาอาสาใหชุมชน : เสริมความรูสรางความเขาใจการใชยาสามัญ
ประจําบาน 
(13) โครงการทันตสาธารณสุข  : สงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชองปาก
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน คาวิทยากร  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใชจายพิธีทางศาสนา  คาปาย  คาวัสดุ
อุปกรณ คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย คาน้ํามันเชื้อเพลิง  คาจัดทําเอกสารส่ิง
พิมพ  คาจัดสถานท่ี  คาจางเหมาบริการท่ีเก่ียวของ  คาท่ีพัก คาพาหนะ และคาใช
จายอ่ืนที่จําเปนในการดําเนินงานสงเสริมและบริการสาธารณสุขชุมชน  โดยคาใช
จายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายกันไดทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการ
ไว
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 
1 สงเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน หนา 53-56 ลําดับที่ 1
-14, หนา 59 ลําดับที่ 22

(2) โครงการควบคุมและปองกันโรคพษิสุนขับา  
(3) โครงการควบคุมและปองกันโรคตดิตอ  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานดานการสงเสรมิและบริการสาธารณสุข 
แยกเปน
(1) โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออกอยางมปีระสิทธภิาพดวยทีม
เคลื่อนทีเ่รว็   

(6) โครงการสงเสริมสุขภาพศูนยสามวัย : สงเสริมการออกกําลังกายในวัยเด็ก ว ัย
ทํางาน  และผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมสุขภาพกายและใจและปองกันโรค
(7) โครงการสงเสริมการสุขศึกษา : ผูนําอนามัยนักเรียน  

(4) โครงการพัฒนาสุขภาพจิต : ชุมชนรวมใจ หวงใยดูแลสุขภาพจิต  
(5) โครงการอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว  

คาใชจายเก่ียวกับการดําเนินงานดานการสงเสรมิและบรกิารสาธารณสุข จํานวน 300,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (03)

(1) เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาจางพิเศษ คาลวงเวลาสําหรับแพทย พยาบาล  และ
เจาหนาท่ีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  สําหรับเทศบาลขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และจัดกิจกรรมดานสาธารณสุข
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน แผนงานสาธารณสุข และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและ
สังคม แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน หนา 59 ลําดับที่ 22

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. จํานวน 60,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําส่ิงของท่ีเปนวัสดุโดยสภาพท่ีเปนชดุเครือ่งแบบ 
เครื่องแตงกายสําหรับงานสาธารณสุข  งานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม เชน เครื่อง
แบบ, เส้ือ, กางเกง, ผา, เครื่องหมายยศและสังกัด, ถุงเทา, เข็มขัด, รองเทา, ถุงมือ, 
หมวก และวัสดุอ่ืนที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง 
และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 165 ลําดับที่ 
13.7

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําส่ิงของท่ีเปนวัสดโุดยสภาพท่ีเก่ียวกับวสัดุ
อุปกรณเวชภัณฑเคมีภัณฑดานการแพทย  เชน ยา วัสดุและอุปกรณทางการแพทย
ตางๆ  น้ํายาตาง ๆ แอลกอฮอล  สียิมซา ผงบัพเฟอร เข็มเจาะโลหิต เปลหามคนไข 
ชุดน้ํายาตรวจหาเชื้อโรคอยางรวดเร็ว เครื่องแกวตางๆ  และวัสดุอ่ืนที่สามารถเบิก
จายในประเภทรายจายนี้  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง 
และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 165 ลําดับที่ 
13.8

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

- คาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับผูปฏิบัติการในระบบการแพทยฉกุเฉนิ
- คาวัสดุการแพทยที่จําเปนและเวชภัณฑสําหรบัการบริการประชาชน

เพื่อจายเปนคา
- คาฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรูผูปฏิบัติงานในระบบการแพทยฉกุ
เฉนิ

และเพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน,การสงเสรมิฟนฟสุูขภาพผูปวยหลงัการ
รักษา และการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาใชจายพิธีทางศาสนา  คาปาย  คาวัสดุอุปกรณ  คาจัดทําเอกสารส่ิง
พิมพ  คาจัดสถานท่ี  คาจางเหมาบริการท่ีเก่ียวของ  คาท่ีพัก คาพาหนะ และคาใช
จายอ่ืนที่จาํเปน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน แผน
งานสาธารณสุข และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.
ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 1 
สงเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน หนา 59 ลําดับที่ 22

- คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติการในระบบการแพทยฉกุเฉนิเพือ่ปฏบิตังิานประจาํใน
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เพื่อใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
- คาใชจายในการประชาสัมพันธชุดปฏิบัติการฉุกเฉินประจําตําบล เพื่อเสริมสราง
ความมั่นใจแกผูประกอบการ ประชาชนและนักลงทุนรองรับการเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซยีน

โครงการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินประ จําเทศบาลตาํบลเวยีงพางคาํ จํานวน 200,000 บาท

(4) โครงการเฝาระวังคุณภาพการจําหนายอาหารแผงลอยในชุมชน  
(5) โครงการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพน้าํประปาภายในชุมชน    
(6) โครงการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพแหลงน้าํผวิดนิภายในชมุชน   
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน คาวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใชจายพิธีทางศาสนา  คาปาย  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาจัดทําเอกสารส่ิงพิมพ  คาจัดสถานท่ี  คาพาหนะ เงินรางวัล คาตอบ
แทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ คาจางเหมาบริการท่ีเก่ียวของ  
และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการดําเนินงานดานการสขุาภบิาลและอนามยัส่ิงแวด
ลอม โดยคาใชจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันไดทุกรายการ ภายในวงเงินงบ
ประมาณทีต่ัง้ไว 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 
1 สงเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน หนา 56-57 ลําดับที่ 
15-19
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(4) โครงการสงเสริมและพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน : พัฒนาศักยภาพศูนยการ
เรียนรูชุมชนตนแบบหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง   
(5) โครงการสงเสริมการจางงานชวยเหลือสงเคราะหประชาชน  

(2) โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและพัฒนาศกัยภาพผูสูงอายุ   
(3) โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาํบลเวยีงพางคาํ   

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ  ใหแกประชาชนท่ัว
ไป  ผูสูงอายุ ผูยากไร ผูดอยโอกาส แยกเปน
(1) โครงการแบงปนน้ําใจแดผูสูงอายุ ผูยากไร และผูดอยโอกาสทางสังคม  ตาม
แนวทางการเสริมสรางครอบครัว-โรงเรยีน-สังคมคณุธรรม 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.
ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 5 
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห หนา 82-83 ลําดับที่ 1-8

(8) โครงการครอบครัวสุขสันต สายสัมพันธแนนแฟน   
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ  ใหแกประชาชนท่ัว
ไป  ผูสูงอายุ ผูยากไร ผูดอยโอกาส เชน  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ของท่ีระลึก คาจัดทําเอกสารส่ือส่ิงพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาจางเหมาบริการ 
คาวิทยากร  และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนและเก่ียวกับการดําเนินงานสงเสริมการ
พัฒนาชุมชน พัฒนาครอบครัว พัฒนางานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม  
โดยคาใชจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันไดทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ี
ตั้งไว 

(6) โครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ.ประจําป 2556   
(7) โครงการจัดกิจกรรมยุติความรุนแรงตอเดก็และสตรี   

คาใชจายในการดําเนินงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาครอบครัว  พัฒนางาน
สังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคมแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสในสังคม

จํานวน 335,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (03)

1. เงินอุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชนตําบลเวียงพางคํา (อสม.ต.
เวียงพางคํา) ตั้งไว 130,000 บาท แยกเปน
1.1 โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง อสม. ตําบลเวียงพางคํา   จํานวนเงิน 
10,000 บาท
1.2 โครงการสงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายของ อสม.จํานวนเงิน 120,000 
บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคม แนวทางการ
พัฒนาที่ 1 สงเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน หนา 59-60 
ลําดับที่ 24-25 ทั้งนี้โครงการจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะ
อนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดบั
จงัหวัดเชียงรายแลว
2. เงินอุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจําหมูบาน  ตาม
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ตั้งไว 100,000 บาท จํานวน 10 
หมูบานๆละ 10,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคม แนวทางการ
พัฒนาที่ 1 สงเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน หนา 60 
ลําดับที่ 26 ทั้งนี้โครงการจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะ
อนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดบั
จังหวัดเชียงรายแลว

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน 230,000 บาท
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ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคม แนวทางการ
พัฒนาที่ 5 สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห หนา 84 ลําดับที่ 
112
ทั้งนี้โครงการจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนกุรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ระดบัจงัหวดัเชยีงราย
แลว

ทั้งนี้โครงการจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนกุรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ระดบัจงัหวดัเชยีงราย
แลว
2) อุดหนุนกลุมพัฒนาคนพิการตําบลเวียงพางคํา  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมคน
พิการตําบลเวียงพางคํา สําหรับจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของผูพิการ  
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการกลุมในการจัดกิจกรรมดูแลชวยเหลือกันเอง บรรเทา
แกไขปญหาสวัสดิการสังคมท่ีสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ปลูก
จิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม จิต
สาธารณะ จํานวนเงิน 20,000 บาท

(1)  อุดหนุนกลุมผูสูงอายุตําบลเวียงพางคํา  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมผูสูง
อายุตําบลเวียงพางคํา สําหรับจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของผูสูงอายุ การ
พัฒนาศูนยอเนกประสงคผูสูงอายุในชุมชน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการกลุมใน
การจัดกิจกรรมดูแลชวยเหลือกันเอง บรรเทาแกไขปญหาสวัสดิการสังคมท่ีสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จํานวนเงิน 20,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคม แนวทางการ
พัฒนาที่ 5 สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห หนา 84 ลําดับที่ 11 

ทั้งนี้โครงการจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนกุรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ระดบัจงัหวดัเชยีงราย
แลว
(4) อุดหนุนศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน  จํานวน 10 หมูบานๆ ละ 10,000 บาท 
สําหรับจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของศูนยสงเคราะหราษฎรประจาํหมู
บาน  เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการกลุมในการจัดกิจกรรมดูแลชวยเหลือกันเอง 
บรรเทาแกไขปญหาสวัสดิการสังคมท่ีสามารถดําเนินการไดอยางมปีระสิทธภิาพ 
ปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม จิต
สาธารณะ  จํานวนเงิน 100,000 บาท

(3) อุดหนุนกลุมทานตะวันตําบลเวียงพางคํา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุม
ทานตะวันตําบลเวียงพางคํา (ผูติดเชื้อ)สําหรับจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขมแขง็
ของผูติดเชื้อเอดส และครอบครัว  เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการกลุมในการจัด
กิจกรรมดูแลชวยเหลือกันเอง บรรเทาแกไขปญหาสวัสดิการสังคมท่ีสามารถดําเนิน
การไดอยางมีประสิทธิภาพ ปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เสริม
สรางคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  จํานวนเงิน 20,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดกิาร
สังคมและสังคมสงเคราะห  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคม แนวทางการ
พัฒนาที่ 5 สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห หนา 84 ลําดับที่ 13

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน 160,000 บาท

อุดหนุนสํานักงานก่ิงกาชาดอําเภอแมสาย ตามโครงการจัดงานกิจกรรมก่ิงกาชาด
อําเภอแมสาย จํานวนเงิน 5,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ เทศบาลตําบลเวียง
พางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคม แนวทางการ
พัฒนาที่ 5 สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห หนา 85 ลําดับที่ 15
ทั้งนี้โครงการจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนกุรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ระดบัจงัหวดัเชยีงราย
แลว

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานเทศบาล
และพนักงานจางภายในกองชาง ตั้งจากงินรายได ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียว
กับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 6 การเมืองการปกครอง
และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางท่ี 6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของ
บุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 169

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง สังกัดกองชาง จํานวน 2 
อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานท่ัว
ไปเ ก่ียวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนา
สามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการ
เมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 
สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการ
บริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 168

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 50,760 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงาน สังกัดกองชาง จํานวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 
ป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเ ก่ียวกับเคหะและชุมชน 
แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา พ.ศ.2556-25587 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเมือง การปกครอง และการ
บริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 
168

คาจางพนักงานจาง จํานวน 174,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการคาครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.
พ.รับรอง ใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 5 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเ ก่ียวกับเคหะและชุมชน แผนงาน
เคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.
ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ
ที่ดี แนวทางการพัฒนา แนวทางท่ี 6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากร
และพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 167

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 92,880 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 5 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 
3 ป ทั้งนี้ใหจายตามคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับ ของพนักงานเทศบาล ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเ ก่ียวกับเคหะและชุมชน แผน
งานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเมือง การปกครอง และการบริหาร
จัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนา แนวทางท่ี 6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของ
บุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 167

เงินเดือนพนกังาน จํานวน 752,760 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคม แนวทางการ
พัฒนาที่ 5 สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห หนา 85 ลําดับที่ 14
ทั้งนี้โครงการจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนกุรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ระดบัจงัหวดัเชยีงราย
แลว
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการขุดลอกและกําจัดวัชพืชที่กีดขวาง ขุดลอกรองน้ําเสีย 
ขุดลอกพัฒนา ทําความสะอาดรองระบายน้ํา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎใน
งานบริหารท่ัวไปเคหะและชุมชน  แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผน
พัฒนาสามป ท.ต.เวียงพางคํา พ.ศ. 2556-2558  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนา
ระบบโครงสรางพื้นฐาน แนวทางท่ี 4.3 พัฒนาระบบการระบายน้ํา  ขอ 43  หนา 
140

โครงการขุดลอกลําเหมืองลําหวย คลองสาธารณะ คลองชลประทาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎใน
แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปราก
ฎในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ส.2556-2558  ยุทธศาสตรที่ 6 
แนวทางที่ 6.4 สงเสริมและเพ่ิมขีดสรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 170

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (03)

(3)คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการท่ีจําเปนตอการใหบริการ
ประชาชน อยางใดอยางหนึ่ง เชน คาจางเหมาแรงงานราษฎร คาจางเหมาบริการ
ตางตาง ๆ คาจางเหมารถรับจาง และคาจางเหมาอ่ืน ๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาท่ี 
ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้ ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียง
พางคํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 6.4 สงเสริมและเพ่ิมขีด
สมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลาํดับ 13 
หนา 170

(1)คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบยีนไป
ราชการ ภายในกองชาง ทต.เวียงพางคํา เชน คาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนใน
การสงพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูบริหารหรือผูชวยปฏิบัติราชการของ ทต.
เวียงพางคําไปฝกอบรม เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป 
ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 6.4 สงเสริม
และเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบรกิารท่ี
ดี ลําดับ 13 หนา 169
(2)คาจางโฆษณาและจัดทําส่ือส่ิงพิมพ ปายประชาสัมพันธ ถายเอกสาร แผนท่ี หรือ
ส่ิงพิมพตาง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพาง
คํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 6.4 สงเสริมและเพ่ิมขีด
สมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับ 13 
หนา 170

รายจายเพ่ือใหไดมาซึง่บรกิาร จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ใหแกพนักงานเทศบาลในกองชาง ตั้ง
จากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะ
และชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2555-2557 
ยุทธศาสตรที่ 6 การเมืองการปกครองและการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางท่ี 6.4 สง
เสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการ
บริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 170

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานเทศบาลในกองชาง ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารท่ัวไป แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.25556-2558  ยุทธศาสตรที่ 6 การ
เมืองการปกครองและการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางที่ 6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีด
สมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 
13 หนา 169

เงินชวยเหลือการศกึษาบตุร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน ใหแกพนักงานเทศบาลภายในกองชาง ตั้งจากงินรายได 
ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556-2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 การเมืองการปกครองและการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางท่ี 6.4 สง
เสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการ
บริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 169

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเติม เชน เมาท เมมโมรี่ซิป ตลับหมึก 
โปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ ที่จําเปนตอการใชงาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และ
ปรากฏในงานแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556-2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางท่ี 6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและ
พัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี  ลําดับที่ 13 หนา 165

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องสําหรับรถจักรยานยนต ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทาง
ที่ 6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกร
เพื่อการบริการท่ีดี  ลําดับท่ี 13 หนา 165

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหรือจัดทําส่ิงของท่ีเปนวัสดุโดยสภาพ เชน คาซื้อหิน ดิน ทราย 
หินคลุก ทอระบายน้ํา ไม สี แปรงทาสี กระเบื้อง จอบ เลื่อย ฯลฯ และส่ิงของอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวของ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปของ ทต.เวียงพางคํา พ.
ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางท่ี 6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของ
บุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี  ลําดับที่ 13 หนา 165

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อส่ิงของตาง ๆ ที่ใชในกองชาง เชน กระดาษ ปากกา กระดาษ
ไข กระดาษคารบอน กระดาษถายเอกสาร ผงหมึกถายเอกสาร และวัสดุอ่ืน ๆ ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน แผน
งานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.
ศ.2556-2558 ยุทธศาสตร 6 การเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา ที่ 6.4 สงเสริมการเพ่ิมสมถรรนะของบุคลากรและการพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนา 165

วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑหรือทรัพยสินอ่ืน ๆ ที่อยูในความ
ดูแลของเทศบาลตําบล เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 
บาท) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ทต.เวียงพางคํา พ.
ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 6 การเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา ที่ 6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององคการเพื่อการบริการท่ีดี ลําดับที่ 13 หนาท่ี 172

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมใหความรูดานการควบคมุงานจาง 
ตรวจการจางโครงการกอสราง ฯลฯ ใหแกแกนนําหมูบาน คณะกรรมการตรวจการ
จางโครงการกอสรางของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ไดแก คาวิทยากร คาจัดเลี้ยง
อาหารและเครื่องดื่ม คาชุดอุปกรณการฝกปฏิบัติ คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกร
ณืตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินโครงการฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฎใน
แผนพัฒนาสามป ทต.เวียงพางคํา  พ.ศ. 2556-2558  ยุทธศาสสตรที่ 6 แนวทางที่ 
6.1 สงเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี  ขอท่ี 5 หนา 152

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพแกนนําหมูบาน ประชาคม และคณะกรรมการตรวจ
การจาง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน คาจางทําปาย คาจางเหมาแรง
งานในการจัดทําปาย และรายจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ที่สามารถเบิกจายในประเภท
รายจายนี้  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน  แผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ท.ต.เวียง
พางคํา พ.ศ. 2555-2558  ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางที่ 5.3 สงเสริมการปรับปรุงภูมิ
ทัศน สภาพแวดลอม และความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน  ขอที่ 1 หนาท่ี 
147

โครงการจัดทําปายชื่อหมูบานในเขตเทศบาลตําบลเวยีงพางคาํ จํานวน 200,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟาสําหรับใชภายในอาคารสํานกังานหรอืสถานท่ี
ทรัพยสินที่อยูในความควบคุมดูแลของเทศบาล เชน หลอดไฟ บัลลารด สายไฟฟา 
ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอรตไลท ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานไฟฟา
ถนน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพาง
คํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 6 การเมือง การปกครอง และการบริหาร
จัดการท่ีดี แนวทางท่ี 6.4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ขอที่ 13 หนา 165

วัสดุไฟฟาและวทิยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อใชสําหรับการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ประกอบ
ดวย ตูลําโพงอเนกประสงค ลําโพงเคลื่อนที่ พรอมไมคลอย ไมนอยกวา 320 Watt 
Mobile PA System with 3-channel Mixer
ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมี
ความจําเปนตองใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานของพนกังานเจาหนาท่ี  
ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด  และจะดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอ
จัดหาครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0317/ ว 1794  ลงวันที่ 5 มิถุนายน  2538 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว 2583 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2540ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 
- 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหาร
จัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและ
พัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 164 ลําดับที่ 11

ตูลําโพงอเนกประสงค ลําโพงเคลื่อนที่ พรอมไมคลอย จํานวน 30,000 บาท

สําหรับการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ประกอบดวย(1)
ตูลําโพงไมอัดยาง ขนาด 400 วัตต 8 โอหม จํานวน 4 ใบ (2)ไมโครโฟนไรสาย 
แบบ UFH ชนิดคู แบบปรับคลื่นไมได ระยะ 50 เมตร จํานวน 2 ตัว (3)สาย
ลําโพง VCT ขนาด 2X 1.5 ตารางมิลลิเมตร ความยาว 100 เมตร (4)ไมโครโฟน 
600 โอหม พรอมสายยาว 10 เมตร จํานวน 2 ตัว (5)เพาเวอรมิกซ ขนาด 250 
วัตต AC/DC 1 เครือ่ง
ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ แตมี
ความจําเปนตองใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานของพนกังานเจาหนาท่ี  
ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด  และจะดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอ
จัดหาครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0317/ ว 1794  ลงวันที่ 5 มิถุนายน  2538 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว 2583 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2540
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน แผน
งานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง 
และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 164 ลําดับที่ 
11

ชุดลําโพงสนาม จํานวน 61,000 บาท

เพื่อใชสําหรับการซอมแซมถนนที่ชํารุด ในเขตเทศบาลตําบลเวียงพางคํา โดยเปน
คาจัดซื้อเครื่องตบดิน ที่มีแรงอัดไมนอยกวา 5 ตัน มีความเร็วในการตบไมนอย
กวา 5,000 ตอนาที มีน้ําหนักเครื่องไมต่ํากวา 80 กิโลกรัม ใชเครื่องยนตเบนซิล  
ตามมาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ (กุมภาพันธ 2555)  ปรากฏในแผน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และสปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ของท.ต.เวียงพางคํา พ.ศ. 2555-2558  ยุทธศาสตร ที่ 6 การ
เมืองการปกครองและการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางที่ 6.4 การสงเสริมการเพ่ิมขีด
สรรรถนะของบุคลากรเพื่อการพัฒนาศักยภาพท่ีดีขององคกร ขอที่11 หนาท่ี 165

เครื่องตบดนิ จํานวน 25,000 บาท

ครุภณัฑอ่ืน
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(2) โครงการกองทุนขยะหมูบาน/ชมุชนนาํรอง   
(3) โครงการบริหารจัดการขยะอยางครบวงจร   

เพื่อจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ  แยกเปน
(1) โครงการหมูบานปลอดถังขยะ   

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน  คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาจัดทําเอกสารส่ือส่ิงพิมพ คาวัสดุอุปกรณ 
คาปาย คาจางเหมาบริการ คาวิทยากร  คาจัดสถานท่ี  คาใชจายในการกําจัดขยะมูล
ฝอย  และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนและเก่ียวกับการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล การคัดแยกขยะ  โดยคาใชจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันได
ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
พ.ศ. 2556- 2558 ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดลอม แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล 
และระบบการบําบัดน้ําเสีย หนา 147 ลําดับที่ 3, 5-6

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
พ.ศ. 2556- 2558 ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดลอม แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอม และ
ความเปนระเบียบเรียบรอยภายในชุมชน หนา 150 ลําดับที่ 6

(4) โครงการถนนเวียงพางคําสวย หนาบานสะอาด นามอง บานนาอยู ตําบลพัฒนา
นายล ประชาชนอยูเย็นเปนสุข การเสริมสรางจิตสาธารณะ ครอบครัว-โรงเรียน-
สังคมคณุธรรม 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานการสงเสริมใหประชาชนลดการผลิตขยะ ให
มีการดําเนินการเพ่ือลดปริมาณขยะกอนนําไปกําจัด การจัดการขยะอันตราย เริ่ม
ตั้งแตการคัดแยก การเก็บกัก การเ ก็บรวบรวม การบรรจุของเสียลงในภาชนะที่
เหมาะสม การขนสง ตลอดจนการบําบัดและทําลาย  และการจัดกิจกรรมตาง ๆที่
เก่ียวของกับการบริหารจัดการขยะ เชน  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ของท่ีระลึก คาจัดทําเอกสารส่ือส่ิงพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาจางเหมาบริการ 
คาวิทยากร  คาจัดสถานท่ี  คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย  และคาใชจายอ่ืนที่จํา
เปนและเก่ียวกับการดําเนินงานดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การคัด
แยกขยะ  โดยคาใชจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันไดทุกรายการ ภายในวงเงินงบ
ประมาณทีต่ัง้ไว 

คาใชจายในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล การคัดแยก
ขยะ จํานวน 750,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (03)

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาแมสาย เพื่อเปนคาใชจายในการขยาย
เขตบริการไฟฟา คาติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะในจุดลอ
แหลมอันตราย ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในงานไฟฟาและถนน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป 
พ.ศ.2556-2557 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน  แนวทางที่ 
4.2 พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะและโทรคมนาคม  ขอที่ 10 หนาท่ี 127

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,000,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ  แยกเปน
(1) โครงการบริหารจัดการศูนย ศปส.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  

คาใชจายในการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปราม  และแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 460,000 บาท

(3) โครงการฝกอบรมอาชีพผูวางงานและผูดอยโอกาสทางสังคม   
(4) โครงการฝกอบรมอาชีพกลุมพัฒนาสตรตีาํบลเวยีงพางคาํ  

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจ แนว
ทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี หนา 152 
ลําดับที่ 8
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมองคกรอาชีพและกลุมวิสาหกิจชุมชน : พัฒนา
อาชีพจากภูมิปญญาทองถ่ิน   

(5) โครงการฝกอบรมอาชีพกลุมพัฒนาคนพิการตําบลเวยีงพางคาํ  
(6) โครงการฝกอบรมอาชีพกลุมทานตะวัน (ผูติดเชื้อเอดสตําบลเวียงพางคํา)   

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม จิตบริการสาธารณะ และจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน  คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาจัดทําเอกสารส่ือส่ิงพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คา
จางเหมาบริการ คาวิทยากร  คาจัดสถานท่ี  และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนและเก่ียวกับ
การดําเนินงานแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาความเปนอยูของประชาชน  
โดยคาใชจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันไดทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ี
ตั้งไว 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ แนว
ทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมอาชีพ พัฒนากลุมอาชีพ และการแกไขปญหาความยาก
จน หนา 99 ลําดับที่ 1-7

(7) โครงการฝกอบรมอาชีพกลุมผูสูงอายุตาํบลเวยีงพางคาํ   
(8) โครงการฝกอบรมอาชีพเสริมเด็กและเยาวชนตําบลเวียงพางคํา : ศูนย
บูรณาการการเรียนรูดานเกษตรผสมผสานเพื่อรากฐานเศรษฐกิจพอเพยีง   

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ  แยกเปน
(1) โครงการจัดอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน การสงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทนุ
เพื่อประกอบอาชีพ โดยเนนการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจอยางเพียงพอ  

คาใชจายในการดําเนินงานแกไขปญหาความยากจนและพฒันาความเปนอยูของ
ประชาชน จํานวน 290,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (03)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน การประชาสัมพันธใชมาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุมการปลอยมลพิษจากแหลงกําเนิด การบําบัดน้ําเสียจากครวั
เรือนและชุมชนกอนปลอยลงแหลงน้ําสาธารณะ และการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน  คา
อาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาจัดทําเอกสารส่ือส่ิงพิมพ คา
วัสดุอุปกรณ คาปาย คาจางเหมาบริการ คาวิทยากร  คาจัดสถานท่ี  และคาใชจาย
อ่ืนๆที่จําเปนที่สามารถเบิกไดตามรายจายประเภทนี้
ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบําบัดน้ําเสีย  
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556- 2558 
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แนวทางการ
พัฒนาที่ 2 สงเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และระบบการบําบัดน้ํา
เสีย หนา 147 ลําดับที่ 1

โครงการรณรงคการจัดทําบอดักไขมนัรกัษส่ิงแวดลอม จํานวน 30,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (03)
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(2) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  กลุม
แกนนําผูนําคุณธรรมตามโครงการครอบครวั-โรงเรยีน-สังคมคณุธรรม 
(3) โครงการประชุมประชาคมระดับหมูบานและตําบลเพือ่จดัทาํแผนพัฒนาสามป   

เพื่อจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ  แยกเปน
(1) โครงการฝกอบรมการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนภายใตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง   

(6) โครงการอบรมกฎหมายนารูเพื่อประชาชน : กฎหมายครอบครัว-มรดก   
(7) โครงการคลีนิกกฎหมาย : สัปดาหวันระพี   

(4) โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมตาํบลเวียงพางคาํสัญจร   
(5) โครงการประชุมสัมมนาการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลตาํบล
เวียงพางคาํ   

คาใชจายในการดําเนินงานเสริมสรางธรรมาภิบาลสูภาคประชาชนและการมสีวนรวม
ในการพัฒนาทองถ่ิน

จํานวน 300,000 บาท

(4) โครงการสรางจิตสํานึกปกปองสถาบันสําคัญของชาติเพ่ือสรางความสมานฉันท   
(5) โครงการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย :เผยแพรความรูเรื่อง
ประชาธิปไตยและกฎหมายรฐัธรรมนญูสูชมุชน 

(2) โครงการจัดกิจกรรม "วันเทศบาล"   
(3) โครงการสภาเยาวชนตําบลประชาธปิไตย   

เพื่อจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการดําเนินงาน การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกการสราง
คานิยมและคุณธรรมในสังคม และการจัดกิจกรรมตาง ๆ  แยกเปน
(1) โครงการจัดกิจกรรม "วันทองถ่ินไทย"   

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมือง
การ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมธรรมา
ภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีหนา 151 ลําดับท่ี 1-2 และ หนา 155  
ลําดับที่ 5-6  และ หนา 156 ลําดับที่ 7-9

(8) โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (ASEAN)   
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน  คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาจัดทําเอกสารส่ือส่ิงพิมพ คาวัสดุอุปกรณ 
คาปาย คาจางเหมาบริการ คาวิทยากร  คาจัดสถานท่ี  คาใชจายพิธีทางศาสนา  และ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปนและเก่ียวกับการเสริมสรางการปกครองระบอบประชาธปิไตย
และความเขมแข็งของชุมชน  โดยคาใชจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันได
ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 

(6) โครงการจัดกิจกรรม "วันเปลี่ยนแปลงการปกครองไทย"   
(7) โครงการฝกอบรมเครือขายอาสาสมัครงานทะเบียนประจาํหมูบาน   

คาใชจายในการดําเนินงานเสริมสรางการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความเขม
แข็งของชมุชน จํานวน 170,000 บาท

(4) โครงการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดเชิงรุก : ตาสับปะรด 
ดวยกลองวงจรปด   
(5) โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  (To Be Number One)   

(2) โครงการฝกอบรมผูประสานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด : 25ตาสับปะรด 
ผลังแผนดินขจัดยาเสพตดิ 
(3) โครงการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพและผูติดยาเสพติด : คืนคนดีสู
สังคม    

(6) โครงการหมูบานสีขาวปลอดยาเสพติด : X-RAY บานนี้สีขาวปลอดยาเสพตดิ   
(7) โครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน (DARE)   

(10) โครงการจัดกิจกรรม"วันตอตานยาเสพตดิโลก"
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน  คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาจัดทําเอกสารส่ือส่ิงพิมพ คาวัสดุอุปกรณ 
คาปาย คาจางเหมาบริการ คาวิทยากร  คาจัดสถานท่ี  และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนและ
เก่ียวกับการดําเนินงานแกไขปญหาความยากจนและพฒันาความเปนอยูของ
ประชาชน  โดยคาใชจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันไดทุกรายการ ภายในวงเงิน
งบประมาณท่ีตัง้ไว 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสง
เสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 2 การรักษาความมั่น
คงและความสงบ แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมการปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดเชิงรุก หนา 91-92 ลําดับที่ 1-10

(8) โครงการคายเยาวชนรุนใหม รวมใจตานยาเสพติด   
(9) โครงการรูพิษภัย รูหางไกลยาเสพติด   
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(3) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานในตําบลเวียงพางคํา ตามโครงการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธและการเผยแพรขอมูลขาวสารตอประชาชน  จํานวนเงิน 100,000 
บาท  จํานวน  10  หมูบาน ๆ ละ  10,000  บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 การเมือง การ
ปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการประชา
สัมพันธส่ือและการรับรูขอมูลขาวสาร หนา 161 ลําดับที่ 18 ทั้งนี้โครงการจะ
ดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจงัหวดัเชยีงรายแลว

((1) อุดหนุนศูนยผูประสานพลังแผนดินตําบลเวียงพางคํา ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพและความเขมแข็งของศูนยผูประสานพลงัแผนดนิตาํบลเวยีงพางคาํ  
จํานวนเงิน 40,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 2 การรักษาความมั่นคงและ
ความสงบ แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเชิง
รุก หนา 94 ลําดับที่ 11 ทั้งนี้โครงการจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระดับจังหวัดเชียงรายแลว
(2) อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลเวียงพางคํา  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุม
พัฒนาสตรีตําบลเวียงพางคํา  จํานวนเงิน 20,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและ
สังคม แนวทางการพัฒนาที่ 6 สงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน หนา 89 
ลําดับที่ 17 ทั้งนี้โครงการจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะ
อนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดบั
จังหวัดเชียงรายแลว

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน 160,000 บาท

(1) อุดหนุนศูนยพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอแมสาย (ศพส.อ.แมสาย) ตาม
โครงการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  ตั้งไว 10,000.- บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 2 การรักษาความมั่น
คงและความสงบ แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมการปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดเชิงรุก หนา 94 ลําดับที่  12 ทั้งนี้โครงการจะดาํเนินการไดตอเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดับจังหวัดเชยีงรายแลว
(2) อุดหนุนศูนยพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย (ศพส.จ.เชียงราย) 
ตามโครงการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  ตั้งไว 20,000.- บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 2 การรักษาความมั่น
คงและความสงบ แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมการปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดเชิงรุก หนา 94 ลําดับที่  13 ทั้งนี้โครงการจะดําเนนิการไดตอเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดับจังหวัดเชยีงรายแลว

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน  คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาจัดทําเอกสารส่ือส่ิงพิมพ คาวัสดุอุปกรณ 
คาปาย คาจางเหมาบริการ คาวิทยากร  คาจัดสถานท่ี  คาใชจายพิธีทางศาสนา  และ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปนและเก่ียวกับการการเสริมสรางธรรมาภบิาลสูภาคประชาชน
และการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  โดยคาใชจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยกัน
ไดทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมือง
การ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมการ
สรางสํานึกประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน  หนา 151  ลําดับที่ 3-4  
และหนา 154-155 ลําดับที่ 1-4
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เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมฝกอบรมความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของเดก็และ
เยาวชน และการสงเสริมการเรียนรูนอกสถานท่ีใหแกเด็กและเยาวชนตําบลเวยีง
พางคํา เพื่อพัฒนาไปสูแนวทางการสรางโรงเรียนคุณธรรม ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 -
2558 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม แนวทางการพัฒนา
ที่ 4 สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ ลําดับที่ 9 หนา 77

โครงการสงเสริมบทบาทหนาท่ีเด็กเยาวชนและศึกษาแหลงเรยีนรูสูโลกกวาง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายการจัดการแขงขันกีฬาเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเลก็ เชน 
น้ําดื่ม คาถวยรางวัล ของรางวัล คาวัสดุอุปกรณ คาจัดเตรียมสถานท่ี และรายการ
อ่ืนๆที่เก่ียวของ เพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะกีฬาของเด็กระดับปฐมวยั 
และเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรและผูปกครองเดก็นกัเรยีนในศนูยพฒันา
เด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฎในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556
-2558 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 4 สง
เสริมการกีฬาและนันทนาการ ลําดับที่ 13 หนา 78

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสานสัมพนัธสายใยรักในครอบครวั จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน เสริมสรางความเขมแขง็
และสงเสริมการเรียนรูของเด็กเยาวชน แกนนําเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน ของ
ศูนยเยาวชนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา การสงเสริมกิจกรรมนันทนาการ แยกเปน 
โครงการวันเด็กแหงชาติ,โครงการคายคุณธรรมจรยิธรรมนาํปญญาสูเดก็และ
เยาวชน,โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือขายและแกนนําเยาวชน "กลาใหม
ใฝรู",โครงการสานฝนวัยใสครอบครัวอบอุนชุมชนนาอยู,โครงการสงเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรมในวิถีชีวิตสําหรับเด็กและเยาวชน,โครงการเขาคายทักษะชวีติ
พิชิตยาเสพติด,โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวิถีชีวิต และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ แผน
งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2556-25586 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานคน
และสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ ลําดับที่ 4-
8,10,12 หนา 75-78 คาใชจายดังกลาวสามารถ ถัวจายไดทุกรายการ

คาใชจายการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 230,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ในระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ การสงเสริมกิจกรรม
นันทนาการ แยกเปน โครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธรอยดวงใจประชาชนตําบล
เวียงพางคํา,โครงการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอแมสาย,
โครงการแขงขันฟุตบอลพรหมมหาราชคัพ ,โครงการอาทิเชน การแขงขันฟุตซอล 
"เวียงพางคําคัพ",โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและชมุชนสัมพันธตานภยัยาเสพตดิ 
และกิจกรรมการกีฬาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน 
ประชาชน พนักงาน ผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ไดเลนกีฬาและการออกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพท่ีดี สงเสริมการเรียนรูและการใชเวลาวางเกิดประโยชนหางไกลยาเสพตดิ
และเปนการพัฒนาทักษะดานการกีฬา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในงาน
กีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปราก
ฎในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําเวียงพางคํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 
1 การพัฒนาดานคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสิรมการกีฬาและ
นันทนาการ ลําดับที่ 14-17 หนา 78-79 คาใชจายดังกลาวสามารถ ถัวจายได
ทุกรายการ

คาใชจายการแขงขันกีฬาสัมพันธสรางความสามคัคตีานภยัยาเสพตดิ จํานวน 200,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (03)
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1. อุดหนุนโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ๕ ในการดําเนินโครงการกีฬากับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ๕  เพื่อเปนคาใชจายในการจัด
กิจกรรมการสงเสริมการเรียนรูเก่ียวกับการพัฒนาทักษะกีฬาและแขงขนักีฬาใน
ระดับตางๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กเยาวชน และโรงเรียนเจาพอหลวง
อุปถัมภ ๕ ตลอดจนเสริมสรางภูมิคุมกันตานยาเสพตดิ เสริมสรางมิตรภาพการกีฬา
ของเยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานกีฬาและ
นันทนาการ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 -2558 ยุทธศาสตรที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการกีฬา
และนันทนาการ ลําดับที่ 23 หนา 81 
2. อุดหนุนโรงเรียนบานปาเหมือด ในการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะกีฬาและ
การแขงขันกีฬามุงสูความสําเร็จ ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายอุดหนุนคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานปาเหมือด  เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดกิจกรรมการสงเสริมการเรียนรูเก่ียวกับการพัฒนาทกัษะกีฬาและแขงขนักีฬาใน
ระดับตางๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กเยาวชนและนักเรียนโรงเรยีนบาน
ปาเหมือดและโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๕ ตลอดจนเสริมสรางภูมิคุมกันตานยา
เสพติดและสรางมิตรภาพการกีฬาของเยาวชน  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
งานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 -2558 ยุทธศาสตรที่ 
1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการกีฬา
และนันทนาการ ลําดับที่ 24 หนา 81 
3. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาใช
จายตามโครงการแขงขันกีฬา “พรหมมหาราชคัพ” ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการและ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 -2558 ยุทธศาสตรที่ 
1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการกีฬา
และนันทนาการ ลําดับที่ 25 หนา 92 
ทั้งนี้ โครงการจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดบัจงัหวดั
เชียงรายแลว

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อใชจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ,ตะกรอ ,วอลเลยบอล และ
รายการอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เพื่อเปนวัสดุกีฬาของศูนยกีฬาตําบลเวียงพางคํา เพื่อใช
สําหรับการฝกซอมและแขงขันกีฬาระดับตางๆ และเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬาของ
ศูนยกีฬาของแตละหมูบาน เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปไดใชเลนกีฬา 
ออกกําลังกาย หางไกลยาเสพติด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานกีฬา
และนันทนาการ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 -2558 ยุทธศาสตรที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการกีฬา
และนันทนาการ ลําดับที่ 18 หนา 79

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อใชจายเปนคาจัดกิจกรรมในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี งานประเพณีตางๆ อาทิเชน 
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงยี่เปง,โครงการสบืงานประเพณสีงกรานต 
(ปใหมเมือง),โครงการสืบสานงานประเพณีแหเทียนพรรษา,โครงการอนุรักษ สืบ
สานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีที่สําคัญของทองถ่ิน  งานรัฐพิธี และวันสําคัญตางๆ 
ของชาติ ,งานรับเสด็จพื้นที่ทรงงาน และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 -
2558 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม แนวทางการพัฒนา
ที่ 3 สงเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวันสําคัญของ
ชาติ ลําดับที่ 3-6 หนา 67-68

คาใชจายในการดําเนินการกิจกรรมพิธีทางศาสนา งานประเพณีตาง ๆ และงานรัฐพิธี จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการลานวัฒนธรรมไทยสานสัมพนัธสายใย
ชุมชน เพื่อเปนการจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถ่ินตําบลเวียงพางคํา การสงเสริมพื้นที่สาธารณะ เวทีเรียนรู พบปะ
สังสรรค ทํากิจกรรมตางๆ รวมกันของคนทุกเพศทุกวัย การสงเสริมใหเกิดความ
ตระหนักในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินที่มีอยู ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฎในงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฎในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคม แนวทางการ
พัฒนาที่ 3 สงเสริมศิลป ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัน
สําคัญของชาติ ลําดับที่ 1 หนา 67

คาใชจายดําเนินโครงการลานวัฒนธรรมไทยสานสมัพนัธสายใยชมุชน จํานวน 70,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (03)

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 10 หมูบาน ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายอุดหนุน
คณะกรรมการหมูบาน 10 หมูบาน หมูบานละ 5,000 บาท ของตําบลเวียงพางคํา 
ในการเปนคาใชจายสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน สงเสริมการจัดกีฬาของ
แตละหมูบาน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 -
2558 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม แนวทางการพัฒนา
ที่ 4 สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ ลําดับที่ 25 หนา 81 
2. อุดหนุนคณะกรรมการศูนยเยาวชนตําบลเวียงพางคํา  ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ ในการเสริมสรางความเขมแข็งและ
พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและสมาชิกของศูนยเยาวชนตาํบลเวยีงพางคาํ 
ในการสงเสริมการเรียนรูของเด็กและเยาวชนในตําบลเวียงพางคํา อาทิเชน 
โครงการสอนเสริมภาคฤดูรอนสําหรับเดก็"คายวชิาการ Summer", โครงการ
เยาวชนตนแบบ "เด็กดีเวียงพางคํา",โครงการพัฒนาจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม,โครงการเสริมสรางจติสํานกึเยาวชนในการ
อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการสง
เสริมกิจการเด็กและเยาวชน การเสริมสรางคานิยม คุณธรรมและจริยธรรม จิต
อาสา กิจกรรมนนัทนาการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานกีฬาและ
นันทนาการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา 
พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม แนว
ทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ ลําดับที่ 5-6 หนา 76-78  
ทั้งนี้ โครงการจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินจงัหวดัเชยีงราย
แลว

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน 100,000 บาท
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1. อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง ตั้งไว 20,000 บาท เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคาใช
จายงานนมัสการและสรงน้ําพระธาตุเจาดอยตุง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
งานศาสนา วัฒนธรรมทองถ่ิน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 -2558 ยุทธศาสตรที่ 
1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวันสําคัญของชาติ ลําดับที่ 23 
หนา 71 
2. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 10 หมูบาน เพื่อสนับสนุนประชาชนในการจัด
งานวัฒนธรรมประเพณีตางๆ แยกเปน 

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน 470,000 บาท

- โครงการพิธีรดน้ําดําหัวพอขุนเม็งรายมหาราช จํานวน 5,000 บาท
- โครงการจัดงานรัฐพิธีวันจักรี จํานวน 2,000 บาท

3. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย ตั้งไว 84,000 บาท เพื่อจายเปนคาใช
จายตามโครงการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณี งานรัฐพิธี งานประจําป เพื่ออนุรักษ
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน และนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
องคพระมหากษัตริยไทยและพระบรมวงศานุวงค ฯลฯ แยกเปน
- โครงการจัดงานประจําปประเพณีขึ้นปใหม 2556 จํานวน 1,000 บาท

1.อุดหนุนโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๕ ตั้งไว 15,000 บาท เพื่อเปนคาใชจาย
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผาอาขา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงาน
ศาสนา วัฒนธรรมทองถ่ิน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 -2558 ยุทธศาสตรที่ 
1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวันสําคัญของชาติ ลําดับที่ 21 
หนา 71
2.อุดหนุนโรงเรียนบานปาเหมือด ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายโครงการ
สงเสริมการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในงานศาสนา วัฒนธรรมทองถ่ิน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 -2558 
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 3 สง
เสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวันสําคัญของชาติ 
ลําดับที่ 22 หนา 71

- โครงการจัดงานวันพอขุนเม็งรายมหาราช จํานวน 25,000 บาท
- โครงการจัดงานวันคลายวันสวรรคตสมเด็จสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชนนี 
จํานวน 3,000 บาท 
- โครงการจัดงานบวงสรวงพระเจาพรหมมหาราช จํานวน 20,000 บาท
- โครงการจัดงานนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง จํานวน 5,000 บาท
- โครงการจัดงานเทิดประเกียรติเนื่องในวันคลายวนัพระราชสมภพสมเดจ็พระศรี
นครินทราบรมราชนนี จํานวน 3,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา 
พ.ศ.2556 -2558 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม แนว
ทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน
และวันสําคัญของชาติ ลําดับที่ 24-35 หนา 71-74
ทั้งนี้ โครงการจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินจงัหวดัเชยีงราย
แลว

- โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท
- โครงการจัดงานวันปยมหาราช จํานวน 2,000 บาท

- โครงการจัดงานงานวันฉัตรมงคล จํานวน 2,000 บาท
- โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 109,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนการใชจาย ในการจัดทําโครงการบรรพชาภาคฤดูรอนของ
เด็กเยาวชนและบุคคลท่ัวไป ในเขตตําบลเวียงพางคํา เพื่อเปนการพัฒนาจิตสํานึก
ในการสืบทอด ทํานุบํารุงศาสนา ,การสงเสริมการเรียนรูจริยธรรม คุณธรรมฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ของ ทต.
เวียงพางคํา พ.ศ.2556 -2558 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและ
สังคม แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปญญาทองถ่ินและวันสําคัญของชาติ ลําดับที่ 2 หนา 67

คาใชจายในการสนับสนุนการจัดทําโครงการบรรพชาภาคฤดูรอน จํานวน 50,000 บาท
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(2) โครงการจัดตั้งศูนยบริการขอมลูการทองเทีย่ว   
(3) โครงการปรับปรุงแหลงทองเท่ียวทองถ่ิน : ปรับปรุงภูมิทัศนสรางเอกลักษณ
สวนสาธารณะหนองแหวน   
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน  คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาจัดทําเอกสารส่ือส่ิงพิมพ คาวัสดุอุปกรณ 
คาปาย คาจางเหมาบริการ คาวิทยากร  คาจัดสถานท่ี  คาพาหนะ และคาใชจายอ่ืนที่
จําเปนและเก่ียวกับการดําเนินงานสงเสริมสนับสนุนและพฒันาอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว  โดยคาใชจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันไดทุกรายการ ภายในวงเงินงบ
ประมาณทีต่ัง้ไว 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว  และปรากฏในแผน
พัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556- 2558 ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการประชาสัมพันธและ
การทองเท่ียว  หนา 103 ลําดับที่ 2,5-6

เพื่อจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ  แยกเปน
(1) โครงการสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียว   

คาใชจายในการดําเนินงานสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว จํานวน 150,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (03)

- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง สนับสนุนหมูบานละ 10,000 บาท 10 หมู
บาน เปนเงิน 100,000 บาท
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต รดน้ํา ขอพรผูสูงอายุ สนับสนุนหมูบานละ 
10,000 บาท 10 หมูบาน เปนเงิน 100,000 บาท
- โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา สนับสนุนหมูบานละ 5,000 บาท 10 
หมูบาน เปนเงิน 50,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในงานศาสนา วัฒนธรรมทองถ่ิน แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา 
พ.ศ.2556 -2558 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม แนว
ทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน
และวันสําคัญของชาติ ลําดับที่ 18-20 หนา 70-71
3. อุดหนุนคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบลเวียงพางคํา ตั้งไว 200,000 บาท 
เพื่อเปนคาใชจายดําเนินการโครงการตางๆ ของศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสาย
ใยตําบลเวียงพางคํา แยกเปน โครงการงานประเพณีตั้งธรรมเทศนมหาชาติ ,
โครงการงานประเพณีเลี้ยงเส้ียวบาน ,โครงการสืบสานงานประเพณีชนเผาอาขา 
ไดแก ประเพณีโลชิงชา,ปใหมใขแดง,ปใหมลูกขาง ,โครงการงานประเพณีปริวาส
กรรม ,โครงการสงเสริมการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทอง
ถ่ิน ,โครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงเจาแมบัวเขียวและสืบชะตาน้ําหนองแหวน 
ขึ้น 9 ค่ํา เดือน 9,โครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน,โครงการงาน
ประเพณีปอยตนเก๊ียะ ,โครงการกิจกรรมศูนยการเรียนรูพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตย ,โครงการปฏิบัติธรรมรุกขมูล,โครงการประเพณีสลากภัตร,กิจกรรมสง
เสริมและฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของทองถ่ิน การสงเสริมพื้นที่สาธารณะ 
เวทีเรียนรู พบปะสังสรรค ทํากิจกรรมตางๆ รวมกันของคนทุกเพศทุกวัย การสง
เสริมใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินที่มอียู  
และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการอนุรักษ สืบทอด สงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน โดยบูรณาการการดําเนินงานรวมกับสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงรายและเครือขายกลุมวัฒนธรรมตางๆในพ้ืนที่ตําบลเวียงพางคํา ตัง้จาย
จากเงินรายได ปรากฏในงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556 -
2558 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม แนวทางการพัฒนา
ที่ 3 สงเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวันสําคัญของ
ชาติ ลําดับที่ 7-17 หนา 70
ทั้งนี้ โครงการจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินจงัหวดัเชยีงราย
แลว
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เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
พรอมฝาปด ขนาดความกวางภายใน 0.30 เมตร ลึกไมนอยกวา 0.50 เมตร ยาว 
410.00 เมตร และกอสรางไหลทาง คสล.ขนาดกวาง 1.00 ม. ยาว 410.00 ม. 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 410.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ีเทศบาล
กําหนด  สถานท่ีกอสรางซอย 1 หมูที่ 8 (ตั้งแตสามแยกรานลาบลุงใจ-ตนซอย)  หมู
ที่8 บานปาเหมือดสันติสุข  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในงานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหการและการโยธา  และปรากฏในแผนพัฒนา
สามป ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบ.โครง
สรางพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 พัฒนาระบบการระบายน้ํา หนา   135  
ลําดับที่ 25

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปด ซอย 1 หมูที่ 8 บานปาเหมือดสันติ
สุข จํานวน 1,089,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาด
กวาง 4.00 เมตร  ยาว 379 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 
1ล516 ตร.ม. ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด สถานท่ีกอสราง บริเวณทางเขาราน
อาหารตามสบาย หมูที่ 4 บานปายางใหม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากกใน
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนา
ระบบโครงสรางพื้นฐาน แนวทางการท่ี 4.1 พัฒนาระบบการจราจร การทําผังเมือง 
และการคมนาคมขนสง  หนาท่ี  108  ลําดับที่ 13

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยทางเขารานอาหารตามสบาย หมูที่ 4 บานปายางใหม จํานวน 780,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรัฃีตเสริมเหล็ก(คสล.) ขนาดกวาง 
3.50 เมตร  ยาว 770 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 
2,695 ตร.ม. ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด  สถานท่ีกอสราง ซอย 21 หมุที่ 6 บานผา
หมี  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน แผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ทต.เวียงพางคํา พ.
ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน แนาวทางท่ี 
4.1 พัฒนาระบบการจราจร การทําผังเมือง และการคมนาคมขนสง หนาท่ี 115   
ลําดับที่ 39

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 21 หมูที่ 6 บานผาหมี จํานวน 1,355,000 บาท

คากอสรางส่ิงสาธารณปูโภค

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางซุมทางเขาหมูบานดอยงามหมู
ที่ 2  ขนาดกวาง 8.00 เมตร สูงไมนอยกวา 5.00 เมตร  ตามแบบท่ีเทศบาล
กําหนด สถานท่ีกอสราง บริเวณหนาตูยามหวยน้ําริน   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากกในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และ
ปรากกฏในแผนพัฒนาสามป ทต.เวียงพางคํา  พ.ศ.2556-2558  ยุทธศาสตรที่  5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  แนวทางที่  5.3 สงเสริม
การปรับภูมิทัศน สภาพแวดลอม และความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน     หนา 
149   ลําดับที่ 1

โครงการกอสรางซุ มทางเขาหมูบานดอยงาม หมูที 2 จํานวน 120,000 บาท

คากอสรางส่ิงสาธารณปูการ

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางตอเติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงคบานหวย
น้ําริน   สถานท่ีกอสราง หมุที่ 7 บานหวยน้ําริน ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาห
การและการโยธา และปรากฎในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.
ศ. 2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม แนาว
ทางการพัฒนาที่ 1.6 สงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน  หนา      ลําดับที่

โครงการตอเติม ปรับปรุงศาลาอเนกประสงคบานหวยน้ําริน หมุที่ 7 จํานวน 447,000 บาท

อาคารตาง ๆ

เอก
สา

รเผ
ยแ

พร่เว
็บไ

ซด
์ w

ww.na
ng

-no
n.c

om



วันที่พิมพ : 14/8/2555  19:25:32 หนา : 43/46

(4) โครงการปราบหอยเชอร่ีดวยสมนุไพร   
(5) โครงการผักสวนครวัรัว้กินได   
(6) โครงการตูเย็นขางบาน : ปลูกผัก พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว ไวบรโิภคในครัวเรือน 

(7) โครงการสงเสริมการลดใชสารเคมใีนการเกษตร   

(2) โครงการสงเสริมการผลิตพืชปลอดภยัและไดมาตรฐาน   
(3) โครงการอบรมและถายทอดเทคโนโลยีแปรรูปผลผลติทางการเกษตร   

เพื่อจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ  แยกเปน
(1) โครงการคิดอยางยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ศูนยบูรณาการ
การเรียนรูดานเกษตรผสมผสานเพื่อรากฐานเศรษฐกิจพอเพยีง   

คาใชจายในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรและถายทอดเทคโนโลยเีพือ่การผลิต
สินคาและบริการทางการเกษตร จํานวน 250,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (03)

เพื่อใหไดมาซึ่งส่ิงกอสราง  เพื่อจายเปนคาออกแบบ ควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน 
นิติบุคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่งส่ิงกอสราง ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในงานกอสราง โครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา และ
ปรากฎในแผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของ
บุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี ขอ 13 หนา 173

คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหเอกชน นิติบุคล หรือบุคคลภายนอก จํานวน 20,000 บาท

คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือใหไดมาซึ่ง
ส่ิงกอสราง

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการกอสรางรางระบายน้าํคอนกรตี
เสริมเหล็ก(คสล.)พรอมฝาปด  ขนาดความกวางภายใน   0.30 เมตร ลึกไมนอย
กวา  0.50 เมตร ยาว 610 เมตร และกอสรางไหลทาง คสล. ขนาดกวาง 1.00 ม. 
ยาว 610.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 610.00 ตารางเมตร  สถาน
ที่กอสราง  ซอย 9 หมูที 5 บานปาเหมือดสุขสําราญ   ตั้งจ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากกในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556-2558  ยุทธศาตรที่ 4 การ
พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 การพัฒนาระบบระบาย
น้ํา     หนาท่ี 133  ลําดับที่ 17

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด ซอย 9 หมุที่ 5 บานปาเหมือดสุข
สําราญ

จํานวน 1,555,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสรมิ
เหล็กรูปตัวยู ความกวางภายใน 2.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร  ตาม
แบบท่ีเทศบาลกําหนด สถานท่ีกอสราง บริเวณขางบาน ร.ต.ต.รัชรุจ   ตั้งจายเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสากรรมและการ
โยธา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ทต.เวียงพางคํา พ.ศ.2556-2558 ยุทธสา
สตรที่ 4 การพัฒนระบบดครงสรางพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 พัฒนาระบบ
การระบายน้ํา หนาท่ี  129   ลําดับที่ 1

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.แบบเปดรูปตัวยู บรเวณขาง ร.ต.ต. รัชรุจ หมูที่ 1 
บานแมสาย

จํานวน 226,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางรางระบายน้าํคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก(คสล.)พรอมฝาปด  ขนาดความกวางภายใน 0.50 เมตร ลึกไมนอยกวา 0.50 
เมตร ยาว 440.00 เมตร พรอมเสริมไหลทาง คอนกรีนเสริมเหลก ขนากวางเฉลี่ย 
1.20 เมตร  ยาว 440 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 528 เมตร ตามแบบท่ี
เทศบาลกําหนด สถานท่ีกอสราง ซอย 5 หมุที 9 บานปาเหมือดสุขสําราญ  ตั้งจาย
จากเงินอุดหน ุนทั่วไป ปรากฏในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของทต.เวียงพางคํา พ.
ศ.2556-2558 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน แนวทางที่ 4.3 
พัฒนาระบบการระบายน้ํา หนาท่ี 137    ลําดับ 34

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปด ซอย 5 หมูที่ 9 บานปาเหมือดสุข
สําราญ จํานวน 1,370,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนประกันสังคมแกพนักงานจาง เปนเงินที่นายจาง และ
ลูกจางตองนําสงเขากองทุนประกันสังคมทุกเดือน ในอัตรารอยละ 10 ของคาจาง 
คาจางของพนักงานจาง  =  3,406,680 บาท * 10 % = 340,668

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 340,670 บาท

(7) โครงการหนูนอยวัยใสใสใจส่ิงแวดลอม   
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน  คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาจัดทําเอกสารส่ือส่ิงพิมพ คาวัสดุอุปกรณ 
คาปาย คาจางเหมาบริการ คาวิทยากร  คาจัดสถานท่ี  และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนและ
เก่ียวกับการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริและพระราชเสาวนียเก่ียวกับการ
อนุรักษฟนฟูปาไม ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคาใชจายดังกลาว
สามารถถัวเฉลี่ยกันไดทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ํา
และปาไม และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 
2556- 2558 ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด
ลอม แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมดูแล ฟนฟู
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หนา 144-146 ลําดับที่ 1-3,7-10

(5) โครงการปลูกตนกลา ปาตนน้ํา ถวายพอ : ปลูกปาในพื้นที่ปาตนน้ําเ พื่อคืน
ความสมดุลใหกับผนืดนิ
(6) โครงการเยาวชนรักษส่ิงแวดลอม   

(1) โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติเพื่อการอนรุกัษดนิและน้าํ  
(2) โครงการปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ : สรางฝายตนน้ําลําธาร 
(ฝายแมว)
(3) โครงการบวชปา : บวชปา สืบชะตา น้ํา ดิน ถ่ินเวียงพางคํา
(4) โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสวนสาธารณะหมูบานและตาํบลเพือ่ลดภาวะ
โลกรอน   

คาใชจายในการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริและพระราชเสาวนียเก่ียวกับการ
อนุรักษฟนฟูปาไม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จํานวน 160,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (03)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําส่ิงของท่ีเปนวัสดุโดยสภาพ เชน สารเคมีปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว, อุปกรณในการขยายพันธุพืช, พันธุพืช, พันธุสัตว, ปุย, 
กระถาง ,ตนไม, สปริงเกอร, สายยาง, จอบขุด, เสียมพรวน, บัวรดน้ํา กรรไกรตัด
ก่ิง และวัสดุอ่ืนที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร 
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ี
ดีแนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 165ลําดับที่ 13.10

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน  คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาจัดทําเอกสารส่ือส่ิงพิมพ คาวัสดุอุปกรณ  
คาพันธุพืชพันธุสัตว คาปาย คาจางเหมาบริการ คาวิทยากร  คาจัดสถานท่ี  และคา
ใชจายอ่ืนที่จําเปนและเก่ียวกับการดําเนินงานสงเสรมิการเกษตรและถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินคาและบริการทางการเกษตร โดยคาใชจายดังกลาว
สามารถถัวเฉลี่ยกันไดทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการ
เกษตร  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 
- 2558 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสง
เสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนา101-102 
ลําดับที่ 1-7

เอก
สา

รเผ
ยแ

พร่เว
็บไ

ซด
์ w

ww.na
ng

-no
n.c

om



วันที่พิมพ : 14/8/2555  19:25:32 หนา : 45/46

(3) คาใชจายเพื่อใหทุนการศึกษา ตั้งไว  40,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทของผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง และสมาชิกสภาเทศบาล 

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จาํนวน
สมาชิก 105 คน สมทบในอัตรารอยละ 365 บาท ตอคน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฏในแผน
พัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน หนา 85 ลําดับที่ 1

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฏในแผน
พัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 
ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดีแนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 174  ลําดับที่ 13.46
(4) คาใชจายในการจัดการจราจร ตั้งไว 50,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฏในแผน
พัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน หนา 59  ลําดับที่ 23
(2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ตั้งไว  38,325  
บาท

(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ตั้งไว  228,400  บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน เทศบาลตําบลเวยีง
พางคํา จํานวนประชากร 11,342 คน สมทบในอัตรารอยละ 50/คน กําหนดอัตรา
คนละ 40 บาท  แสดงวิธีคิด 11,342 x  20 = 226,840

รายจายตามขอผกูพนั จํานวน 404,870 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน ซึ่งไมสามารถคาดการณลวง
หนาได เชน การเกิดสาธารณภัยตางๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว 
แผนดินไหว ดินโคลนถลม   หรือเพื่อปองกันและบรรเทาความเดือดรอนใหแก
ประชาชน  หรือเพื่อชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนใหแกเกษตรกรและเยียวยา
เกษตรกรท่ีไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ  หรือกรณีที่มีความจําเปนตองจาย
นอกเหนือจากท่ีงบประมาณตั้งจายไว หรือกรณีที่มีหนังสือส่ังการใหเบิกจายจากเงนิ
ประเภทนี้ 
ตั้งจายจากเงินรายได เปนเงิน 400,000.-บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปนเงิน 400,000.-บาท 
ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการ
เมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดีแนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริม
การเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบรกิารท่ี
ดี หนา 173 ลําดับที่ 13.44

สํารองจาย จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดส ที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉยัแลว 
และมีความเปนอยูยากจน หรือถูกทอดท้ิง ขาดผูอุปการะ ดูแล ไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได จํานวนรวมท้ังส้ิน 52 คน อัตราคนละ 500 บาท ตอเดือน มี
กําหนด 12 เดือน 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฏในแผน
พัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 5 สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห หนา 84 ลําดับที่ 10

เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส จํานวน 312,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฏในแผน
พัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 
ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดีแนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 173 ลําดับที่ 13.43
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน จํานวน 451,680 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือกรณีพนักงานเทศบาลและพนกังานจางทีเ่สยีชวีติระหวาง
ปฏิบัติราชการ
ตั้งจายจากรายได ปรากฎในงานงบกลาง แผนงานงบกลาง และปรากฏในแผน
พัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 
ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดีแนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 174 ลําดับที่ 13.48

เงินชวยพเิศษ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคารางวัลในคดีจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกในเขตเทศบาล 
เปนคาจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณเก่ียวกับการจราจร เชน สี ทินเนอร แผงก้ันจราจร 
กรวยยางสีสม ปายหามจอด สัญญาณไฟจราจร กระจกโคงติดตั้งตามทางแยก และ
วัสดุอ่ืนที่เก่ียวของ เพื่ออํานวยประโยชนแกประชาชนท่ีจะพึงไดรับ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฏในแผน
พัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 
ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดีแนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 174 ลําดับที่ 13.47
(5) คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตั้งไว  48,148  บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ประจําป 2556 โดยคํานวณ
ตามระเบียบขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ.2541 ขอ 16 
โดยพิจารณาจากรายรับจริงท่ีผานมา ไมรวมเงินอุดหนุน เงินจายขาดเงินสะสม เงิน
อุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แตทั้งนี้ตองไมเกิน 750,000.- บาท 
แสดงวิธีคิด 28,854,431.63 x 0.00167 คํานวณได 48,186.90 บาท ตั้งไว 
48,187.- บาท
28,854,431.63 คือ รายรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ.2554 ไมรวมเงินอุดหนุน
ทุกประเภท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฏในแผน
พัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตรที่ 6 
ดานการพัฒนาการเมืองการ การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดีแนวทางการ
พัฒนาที่ 4 สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของ
องคกรเพ่ือการบริการท่ีดี หนา 173 ลําดับที่ 13.45
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