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คาเชาบาน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชนแก อปท.

คาเบี้ยประชุม

เงินชวยเหลือการศึกษาบตุร

เงินประจําตําแหนง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

คาจางพนักงานจาง

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/
ที่ปรึกษา นายกอบต. , 
เทศบาล

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา 
อปท.

เงินคาตอบแทนประจาํ
ตําแหนงนายก/รองนายก

เงินสมทบกองทุนบําเหนจ็
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น

สํารองจาย

เงินสมทบกองทุนประกนั
สังคม

เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส

รายจายตามขอผูกพนั

เงินชวยพิเศษ
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คาเชาบาน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชนแก อปท.

คาเบี้ยประชุม

เงินชวยเหลือการศึกษาบตุร

เงินประจําตําแหนง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

คาจางพนักงานจาง

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/
ที่ปรึกษา นายกอบต. , 
เทศบาล

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา 
อปท.

เงินคาตอบแทนประจาํ
ตําแหนงนายก/รองนายก

เงินสมทบกองทุนบําเหนจ็
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น

สํารองจาย

เงินสมทบกองทุนประกนั
สังคม

เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส

รายจายตามขอผูกพนั

เงินชวยพิเศษ
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70,000

135,000

300,000

230,000

200,000

140,000

100,000

15,000

คาใชจายดําเนิน
โครงการลาน
วัฒนธรรมไทยสาน
สัมพันธสายใยชุมชน

คาใชจายโครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและพฒันา
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสนิ

คาใชจายเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานดานการ
สุขาภิบาลและอนามยั
สิ่งแวดลอม

คาใชจายเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานดานการสง
เสริมและบรกิาร
สาธารณสขุ

คาใชจายการจดั
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

คาใชจายการแขงขัน
กีฬาสัมพันธสราง
ความสามัคคีตานภัยยา
เสพติด

คาของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวลั

รายจายเกี่ยวเนื่องกบัการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอืน่ 
(03)

รายจายเกี่ยวกับการรบัรอง
และพิธีการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึง่
บริการ

เงินชวยเหลือคารักษา
พยาบาล

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
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คาใชจายดําเนิน
โครงการลาน
วัฒนธรรมไทยสาน
สัมพันธสายใยชุมชน

คาใชจายโครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและพฒันา
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสนิ

คาใชจายเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานดานการ
สุขาภิบาลและอนามยั
สิ่งแวดลอม

คาใชจายเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานดานการสง
เสริมและบรกิาร
สาธารณสขุ

คาใชจายการจดั
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

คาใชจายการแขงขัน
กีฬาสัมพันธสราง
ความสามัคคีตานภัยยา
เสพติด

คาของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวลั

รายจายเกี่ยวเนื่องกบัการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอืน่ 
(03)

รายจายเกี่ยวกับการรบัรอง
และพิธีการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึง่
บริการ

เงินชวยเหลือคารักษา
พยาบาล

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
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250,000

160,000

460,000

750,000

290,000

300,000

คาใชจายในการดําเนนิ
งานสงเสริมการเกษตร
และถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการผลติ
สินคาและบริการทาง
การเกษตร

คาใชจายในการดําเนนิ
งานพัฒนาบุคลากร
และพัฒนาองคกรใน
การปฎิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชน

คาใชจายในการดําเนนิ
งานตามแนวพระราช
ดําริและพระราช
เสาวนียเกี่ยวกับการ
อนุรักษฟนฟูปาไม 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

คาใชจายในการดําเนนิ
งานดานการปองกนั 
ปราบปราม  และแกไข
ปญหายาเสพติด

คาใชจายในการดําเนนิ
งานดานการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล การคัดแยกขยะ

คาใชจายในการดําเนนิ
งานแกไขปญหาความ
ยากจนและพัฒนา
ความเปนอยูของ
ประชาชน

คาใชจายในการดําเนนิ
การกิจกรรมพิธีทาง
ศาสนา งานประเพณี
ตาง ๆ และงานรัฐพิธี
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คาใชจายในการดําเนนิ
งานสงเสริมการเกษตร
และถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการผลติ
สินคาและบริการทาง
การเกษตร

คาใชจายในการดําเนนิ
งานพัฒนาบุคลากร
และพัฒนาองคกรใน
การปฎิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชน

คาใชจายในการดําเนนิ
งานตามแนวพระราช
ดําริและพระราช
เสาวนียเกี่ยวกับการ
อนุรักษฟนฟูปาไม 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

คาใชจายในการดําเนนิ
งานดานการปองกนั 
ปราบปราม  และแกไข
ปญหายาเสพติด

คาใชจายในการดําเนนิ
งานดานการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล การคัดแยกขยะ

คาใชจายในการดําเนนิ
งานแกไขปญหาความ
ยากจนและพัฒนา
ความเปนอยูของ
ประชาชน

คาใชจายในการดําเนนิ
การกิจกรรมพิธีทาง
ศาสนา งานประเพณี
ตาง ๆ และงานรัฐพิธี
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50,000

30,000

300,000

170,000

150,000

335,000

คาใชจายในการสนบั
สนุนการจัดทํา
โครงการบรรพชาภาค
ฤดูรอน

คาใชจายในการสนับ
สนุนการจัดกิจกรรม
ศูนยเด็กเล็กนาอยู

คาใชจายในการเลอืก
ตั้ง

คาใชจายในการพัฒนา
ครูผูดูแลเด็ก

คาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการ

คาใชจายในการดําเนนิ
งานเสริมสรางธรรมาภิ
บาลสูภาคประชาชน
และการมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิน่

คาใชจายในการดําเนนิ
งานเสริมสรางการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและ
ความเขมแข็งของ
ชุมชน

คาใชจายในการดําเนนิ
งานสงเสริมสนับสนนุ
และพัฒนา
อุตสาหกรรมการทอง
เที่ยว

คาใชจายในการดําเนนิ
งานสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมภายใน
องคกรและสงัคม

คาใชจายในการดําเนนิ
งานสงเสริมการพฒันา
ชุมชน พัฒนาครอบ
ครัว  พัฒนางานสังคม
สงเคราะหและ
สวัสดิการสังคมแกเด็ก 
สตรี ผูสูงอายุ และผู
ดอยโอกาสในสังคม
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คาใชจายในการสนบั
สนุนการจัดทํา
โครงการบรรพชาภาค
ฤดูรอน

คาใชจายในการสนับ
สนุนการจัดกิจกรรม
ศูนยเด็กเล็กนาอยู

คาใชจายในการเลอืก
ตั้ง

คาใชจายในการพัฒนา
ครูผูดูแลเด็ก

คาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการ

คาใชจายในการดําเนนิ
งานเสริมสรางธรรมาภิ
บาลสูภาคประชาชน
และการมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิน่

คาใชจายในการดําเนนิ
งานเสริมสรางการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและ
ความเขมแข็งของ
ชุมชน

คาใชจายในการดําเนนิ
งานสงเสริมสนับสนนุ
และพัฒนา
อุตสาหกรรมการทอง
เที่ยว

คาใชจายในการดําเนนิ
งานสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมภายใน
องคกรและสงัคม

คาใชจายในการดําเนนิ
งานสงเสริมการพฒันา
ชุมชน พัฒนาครอบ
ครัว  พัฒนางานสังคม
สงเคราะหและ
สวัสดิการสังคมแกเด็ก 
สตรี ผูสูงอายุ และผู
ดอยโอกาสในสังคม
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200,000

30,000

200,000

200,000

30,000

200,000

โครงการสนับสนุนคา
ใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสงเสรมิ
บทบาทหนาที่เด็ก
เยาวชนและศึกษา
แหลงเรียนรูสูโลกกวาง

โครงการเรียนรูภาษา
รองรับประชาคมอา
เซียน

โครงการรณรงคการ
จัดทําบอดักไขมันรกัษ
สิ่งแวดลอม

โครงการจัดระบบการ
แพทยฉุกเฉินประ จาํ
เทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา

โครงการจัดทําปายชื่อ
หมูบานในเขตเทศบาล
ตําบลเวียงพางคาํ

โครงการแขงขันกีฬา
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็
สานสัมพันธสายใยรกั
ในครอบครวั

โครงการขุดลอกลาํ
เหมืองลําหวย คลอง
สาธารณะ คลองชล
ประทาน

คาใชจายในการเสรมิ
สรางเมืองอยูดี คนมีสุข
สิ่งแวดลอมยั่งยืน ใน
การสรางความมัน่ใจ
ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
การดําเนินงานดาน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน รองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซยีน
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200,000
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860,000860,000

โครงการสนับสนุนคา
ใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสงเสรมิ
บทบาทหนาที่เด็ก
เยาวชนและศึกษา
แหลงเรียนรูสูโลกกวาง

โครงการเรียนรูภาษา
รองรับประชาคมอา
เซียน

โครงการรณรงคการ
จัดทําบอดักไขมันรกัษ
สิ่งแวดลอม

โครงการจัดระบบการ
แพทยฉุกเฉินประ จาํ
เทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา

โครงการจัดทําปายชื่อ
หมูบานในเขตเทศบาล
ตําบลเวียงพางคาํ

โครงการแขงขันกีฬา
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็
สานสัมพันธสายใยรกั
ในครอบครวั

โครงการขุดลอกลาํ
เหมืองลําหวย คลอง
สาธารณะ คลองชล
ประทาน

คาใชจายในการเสรมิ
สรางเมืองอยูดี คนมีสุข
สิ่งแวดลอมยั่งยืน ใน
การสรางความมัน่ใจ
ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
การดําเนินงานดาน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน รองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซยีน
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200,000

50,000

20,000

50,000

5,000

100,000

20,000

40,000

50,000

10,000

วัสดุกอสราง

วัสดุการเกษตร

คาอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย

วัสดุงานบานงานครวั

วัสดุเครื่องดับเพลงิ

วัสดุกีฬา

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่

วัสดุไฟฟาและวทิยุ

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุเครื่องแตงกาย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

โครงการอบรมเพิม่
ประสิทธิภาพแกนนํา
หมูบาน ประชาคม 
และคณะกรรมการ
ตรวจการจาง

โครงการเสริมสราง
มาตรการปองกันการ
ทุจริตคอรัปชั่นและสง
เสริมคุณธรรมจรยิธร
รมในการปฏบิตัิ
งานราชการ

โครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการ
บริหารสถานที่กลาง
สําหรับเปนศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการจดั
ซื้อจัดจางของหนวย
การบริหารราชการ
สวนทองถิ่นอําเภอแม
สาย
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200,000

50,000

1,786,1201,786,120

20,000

30,00030,000

50,00050,000

50,000

525,000520,000

100,000

210,000110,00080,000

50,00050,000

90,00050,000

140,00060,00030,000

10,000

20,00020,000

45,00045,000

วัสดุกอสราง

วัสดุการเกษตร

คาอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย

วัสดุงานบานงานครวั

วัสดุเครื่องดับเพลงิ

วัสดุกีฬา

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่

วัสดุไฟฟาและวทิยุ

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุเครื่องแตงกาย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

โครงการอบรมเพิม่
ประสิทธิภาพแกนนํา
หมูบาน ประชาคม 
และคณะกรรมการ
ตรวจการจาง

โครงการเสริมสราง
มาตรการปองกันการ
ทุจริตคอรัปชั่นและสง
เสริมคุณธรรมจรยิธร
รมในการปฏบิตัิ
งานราชการ

โครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการ
บริหารสถานที่กลาง
สําหรับเปนศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการจดั
ซื้อจัดจางของหนวย
การบริหารราชการ
สวนทองถิ่นอําเภอแม
สาย
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25,000

คาบํารุงรักษาและปรบัปรงุ
ครุภัณฑ

ติดตั้งเครือขายภายใน
และอินเตอรเนตแบบ
ไรสาย

เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับสํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร
สํานักงาน จํานวน 1 
ชุด

เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนาดไม
นอยกวา 18 นิ้ว)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โตะทํางานเหล็ก ขนาด 
3.5 ฟุต

ตูเก็บแบบฟอรม 15 
ลิ้นชัก

เกาอี้สํานักงาน

กลองวงจรปด พรอม
ติดตั้ง

ครุภัณฑสํานักงาน

คาโทรศัพท

คาไปรษณีย

คาไฟฟา

คาน้ําประปา

คาบริการทางดานโทร
คมนาคม

คาอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
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15,00015,000
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15,00015,000

4,5004,500

6,0006,000
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50,00050,000

210,000210,000

10,00010,000

90,00090,000

423,800423,800

325,800160,800140,000

10,00010,000

คาบํารุงรักษาและปรบัปรงุ
ครุภัณฑ

ติดตั้งเครือขายภายใน
และอินเตอรเนตแบบ
ไรสาย

เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับสํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร
สํานักงาน จํานวน 1 
ชุด

เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนาดไม
นอยกวา 18 นิ้ว)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โตะทํางานเหล็ก ขนาด 
3.5 ฟุต

ตูเก็บแบบฟอรม 15 
ลิ้นชัก

เกาอี้สํานักงาน

กลองวงจรปด พรอม
ติดตั้ง

ครุภัณฑสํานักงาน

คาโทรศัพท

คาไปรษณีย

คาไฟฟา

คาน้ําประปา

คาบริการทางดานโทร
คมนาคม

คาอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
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226,000

1,370,000

1,089,000

780,000

1,355,000

120,000

30,000

61,000

25,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล.แบบ
เปดรูปตัวยู บรเวณขาง 
ร.ต.ต. รัชรุจ หมูที่ 1 
บานแมสาย

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. พรอม
ฝาปด ซอย 5 หมูที่ 9 
บานปาเหมือดสขุ
สําราญ

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. พรอม
ฝาปด ซอย 1 หมูที่ 8 
บานปาเหมือดสันติสขุ

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยทางเขาราน
อาหารตามสบาย หมูที่ 
4 บานปายางใหม

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอย 21 หมูที่ 6 
บานผาหมี

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางซุ ม
ทางเขาหมูบานดอย
งาม หมูที 2

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กลองถายภาพดิจติอล

ครุภัณฑโฆษณาและเผย
แพร

ตูลําโพงอเนกประสงค 
ลําโพงเคลื่อนที่ พรอม
ไมคลอย

ชุดลําโพงสนาม

เครื่องตบดิน

ครุภัณฑอืน่
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226,000

1,370,000

1,089,000

780,000

1,355,000

120,000

6,0006,000

30,000

61,000

25,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล.แบบ
เปดรูปตัวยู บรเวณขาง 
ร.ต.ต. รัชรุจ หมูที่ 1 
บานแมสาย

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. พรอม
ฝาปด ซอย 5 หมูที่ 9 
บานปาเหมือดสขุ
สําราญ

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. พรอม
ฝาปด ซอย 1 หมูที่ 8 
บานปาเหมือดสันติสขุ

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยทางเขาราน
อาหารตามสบาย หมูที่ 
4 บานปายางใหม

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอย 21 หมูที่ 6 
บานผาหมี

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางซุ ม
ทางเขาหมูบานดอย
งาม หมูที 2

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กลองถายภาพดิจติอล

ครุภัณฑโฆษณาและเผย
แพร

ตูลําโพงอเนกประสงค 
ลําโพงเคลื่อนที่ พรอม
ไมคลอย

ชุดลําโพงสนาม

เครื่องตบดิน

ครุภัณฑอืน่
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985,000500,0005,101,7601,410,0001,999,0006,962,000460,0002,219,220

5,0002,000,00030,000149,000

230,000160,000160,000570,000

447,000

20,000

1,555,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน
สาธารณประโยชน

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา 
วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครภุณัฑ
ที่ดิน และ/หรือสิ่งกอสราง

โครงการตอเติม ปรับ
ปรุงศาลาอเนกประสงค
บานหวยน้ําริน หมุที่ 7

อาคารตาง ๆ

คาออกแบบ คาควบคุม
งานที่จายใหเอกชน นิ
ติบุคล หรือบุคคลภาย
นอก

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่
จายใหแกเอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือ่ให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาหรอืซอม
แซมและปรับปรงุซอม
แซมทรัพยสนิ

คาบํารุงรักษาและปรบัปรงุ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล.พรอม
ฝาปด ซอย 9 หมุที่ 5 
บานปาเหมือดสขุ
สําราญ
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42,056,66014,656,720966,0006,796,960

3,923,6401,739,640

1,120,000

40,00040,000

447,000

20,000

300,000300,000

1,555,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน
สาธารณประโยชน

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา 
วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครภุณัฑ
ที่ดิน และ/หรือสิ่งกอสราง

โครงการตอเติม ปรับ
ปรุงศาลาอเนกประสงค
บานหวยน้ําริน หมุที่ 7

อาคารตาง ๆ

คาออกแบบ คาควบคุม
งานที่จายใหเอกชน นิ
ติบุคล หรือบุคคลภาย
นอก

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่
จายใหแกเอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือ่ให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาหรอืซอม
แซมและปรับปรงุซอม
แซมทรัพยสนิ

คาบํารุงรักษาและปรบัปรงุ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล.พรอม
ฝาปด ซอย 9 หมุที่ 5 
บานปาเหมือดสขุ
สําราญ
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