
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

อําเภอ แม่สาย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 79,178,460 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 18,569,600 บาท
งบบุคลากร รวม 12,983,130 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,606,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800
.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 345,600.- บาท และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน เดือนละ 15,840.- บาท ต่อคน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 380,160.- บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
อย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประ
ธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป  ลําดับ
ที 26  หน้า 168)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 6,000.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท รองนายก
เทศมนตรี เดือนละ 4,500.- บาท ต่อคน จํานวน 12 เดือน จํานวน 2
 คน เป็นเงิน 108,000.- บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
อย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประ
ธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป  ลําดับ
ที 26  หน้า 168)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000
.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท รองนายก
เทศมนตรี เดือนละ 4,500.- บาท ต่อคน จํานวน 12 เดือน จํานวน 2
 คน เป็นเงิน 108,000.- บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
อย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประ
ธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป  ลําดับ
ที 26  หน้า 168)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน เดือนละ 10,080.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 120,960.- บาท และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของทีปรึกษานายก
เทศมนตรี ตามกฎหมายกําหนด จํานวน 1 คน เดือนละ 7,200
.- บาท จํานวน 12 เดือน               เป็นเงิน 86,400.- บาท
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป  ลําดับ
ที 26  หน้า 168)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
อย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประ
ธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป  ลําดับ
ที 26  หน้า 168)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,313,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี
(1) ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 190,080.-บาท
(2) รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960.-บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 155,520.-บาท
(3) สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,080.-บาทต่อคน จํานวน 8
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 967,680.-บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
อย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประ
ธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป  ลําดับ
ที 26  หน้า 168)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,376,730 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,276,690 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานประจําปี จํานวน 18 อัตรา ตังจ่ายให้ครบ 12 เดือน ตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2561 - 2563 รวม
ตําแหน่งว่าง ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือน เลือนระดับของ
พนักงานเทศบาล
-เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
-(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป  ลําดับที 26  หน้า 168)
    

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 223,200 บาท
(1)เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้
รับเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารตามระเบียบฯ ในอัตราเดือนละเท่ากับอัตรา
เงินประจําตําแหน่งทีได้รับ เพือจ่ายให้กับปลัดเทศบาล ,หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล ตังไว้ 151,200.-บาท
(2) เพือจ่ายเป็นเงิน พตส. สําหรับพนักงานเทศบาลตําแหน่งพยาบาล
วิชาชีพ ในอัตราเดือนละ 1,500.- บาท ตังไว้ 18,000.- บาท 
(3) เพือจ่ายเป็นเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ ตําแหน่ง นิติกร (พ.ต
.ก.) ในอัตราเดือนละ 4,500.-บาท ตังไว้ 54,000.-บาท
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป  ลําดับ
ที 26  หน้า 168)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 271,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารของนักบริหารงานเทศบาล
ระดับกลาง เดือนละ 7,000.- บาท นักบริหารงานทัวไประดับกลาง เดือน
ละ 5,600.- บาท  นักบริหารงานทัวไป ระดับต้น เดือนละ 1,500
.- จํานวน       
2 คน  และเงินประจําตําแหน่งวิชาการ เฉพาะของนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ และพยาบาลวิชาชีพ เดือนละ 3,500.- บาท ต่อ
คน จํานวน 12 เดือน 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป  ลําดับ
ที 26  หน้า 168)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,310,560 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 26 อัตรา  ตังจ่ายให้ครบ 12 เดือน  ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2561 - 2563 รวมตําแหน่งว่าง
-  เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
- (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป  ลําดับที 26  หน้า 168)
    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 295,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจทีปฎิ
บัติหน้าทีในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 26 อัตรา ตังจ่ายให้ครบ 12
 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี รวมตําแหน่งว่าง 
- เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
- (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป  ลําดับที 26  หน้า 168)
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งบดําเนินงาน รวม 5,400,470 บาท
ค่าตอบแทน รวม 919,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ได้แก่ เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความ
เจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทน
เจ้าหน้าทีในการเลือกตัง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครัง
คราว ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้
ตรวจรายงานและประเมินความชํานาญหรือความเชียวชาญผลงานทาง
วิชาการของพนักงานผู้ขอรับการประเมิน คณะกรรมการจัดซือจัด
จ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการ
สอบความรับผิดทางละเมิด และค่าใช้จ่ายตอบแทนอืนทีเกียวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างของ อปท. (ฉบับที 2) พ.ศ.2558

(2) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ทีกําหนด สําหรับพนักงาน
เทศบาลและพนักจ้าง ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท0808.2/ว3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป  ลําดับ
ที 26  หน้า 168)
 

ค่าเบียประชุม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการทีเทศบาล
ตําบลเวียงพางคําแต่งตังทีระเบียบกฎหมายกําหนดให้จ่ายค่าเบียประชุมได้
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป  ลําดับ
ที 26  หน้า 168)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจําเป็นพิเศษนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ ซึงมีสิทธิเบิกได้    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป  ลําดับที 26  หน้า 168)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 459,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป  ลําดับ
ที 26  หน้า 168)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้
บริหารท้องถินซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค  0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559
- (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป  ลําดับที 26  หน้า 168)

ค่าใช้สอย รวม 2,785,570 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 600,000 บาท

1) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ของเทศบาล ตังไว้ 208,900.- บาท เพือจ่าย
เป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่า
ซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
ค่าติดตังไฟฟ้า (1)ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานทีราชการเพือให้
ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า (2)ค่าจ้างเหมาเดินสาย
และติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าติดตังประปา (1)ค่าวางท่อประปาภาย
นอกสถานทีราชการ เพือให้เทศบาลได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติด
ตังมาตรวัดนําและอุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา (2)ค่า
จ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม รวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ์ ค่าติดตังโทรศัพท์ (ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยก
เว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครืองโทรศัพท์ภาย
ใน) ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่ารับวารสารและสิงพิมพ์  ฯลฯ 
หรือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก เพือปฏิบัติงาน
ต่างๆ ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
-ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือ
ปฏิบัติหน้าทีสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนใน
ภารกิจทีขาดแคลน และไม่ซําซ้อนกับภารกิจปกติ 
 การจ้างเหมาซึงมีทังค่าสิงของ และค่าแรงงาน (ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิง
ของ) และค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิ
ใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างแบกหาม
สัมภาระ ค่าออกของ ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็น
ต้น 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้
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2) ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานทีราชการ   ตัง
ไว้  324,000.-  บาท
สําหรับอาคารสํานักงานเทศบาล อาคารสํานักงานหลังที  1 ,อาคารสํานัก
งานหลังที 2  และอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอแม่สาย จํานวน  3
 คน อัตราค่าจ้าง 9,000.-บาท/คน/เดือน พืนทีประมาณ 3,010 ตร.ม
.  อัตราค่าใช้จ่ายเป็นตาม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559 
3) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร เป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร 2 เครือง   ตัง
ไว้  72,000.- บาท
ปริมาณการถ่ายเอกสารขันตํา 22,000 แผ่น/เดือน แผ่นที 22,001 ขึน
ไป อัตราค่าบริการแผ่นละ 0.25 บาท อัตราค่าใช้จ่ายเป็นตาม ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20
 มิถุนายน 2559
4) ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก   ตังไว้  3,100.-  บาท 
เพือป้องกันและกําจัดปลวกในพืนทีอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา และอาคารทีอยู่ในความรับผิดชอบ  (ขนาดพืนทีสํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 903 ตร.ม.) ค่าฉีดพ่นอัตราไม่เกิน 2.42 บาท และอัด
นํายา อัตราไม่เกิน 2.38 บาท  กรณีใช้มากว่า 1 วิธี อัตราไม่เกิน 3.35
 บาท กรณีอาคารทีอยู่ในความรับผิดชอบเกินกว่า 1,000 ตร.ม. ให้เป็น
ไปตามอัตราค่าใช้จ่ายเป็นตาม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป  ลําดับ
ที 26  หน้า 168)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท
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1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้ 100,000
.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และ
ค่าใช้จ่ายอืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับรับรอง เพือเป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล หรือกิจการอืนๆ ทีเป็นประโยชน์ของท้องถิน ทังนีเป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548 โดยให้ตังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้
จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้ (ปีงบประมาณ 2560
 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีรายรับจริงไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศ
ให้ จํานวน 42,580,298.62 บาท)
(2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ตังไว้ 100,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม
ต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมของ
เทศบาล การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน ทังนีให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึง
เข้าร่วมประชุม ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป  ลําดับ
ที 26  หน้า 168)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชัน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาผู้นําคุณธรรม
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
- โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันการทุจริต เพือเสริมสร้างพฤติกรรม
และวิธีการทํางานทีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าทีของ
เทศบาลฯ และประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตการดําเนินโครงการพัฒนาผู้นําคุณธรรม การ
ดําเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน โดยดําเนินการจัดฝึก
อบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันการทุจริตให้แก่กลุ่มเป้าหมายทีเกียว
ข้อง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
เครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์
และเครืองเขียน และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0226.2/ว 1003
  ลงวันที 24 กุมภาพันธ์ 2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป  ลําดับที 17 หน้า 164
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ส่งเสริมการสร้าง
ประชาธิปไตยในท้องถิน และการจัดกิจกรรมตามหนังสือสังการจากหน่วย
งานอืนทีเกียวข้อง และสังให้เทศบาลเข้าร่วมและจัดทํา กิจกรรมวัน
เทศบาล วันท้องถินไทย ฯลฯ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(ปรากฏในสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564
 ยุทธศาสตร์ที 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหาร
งานทัวไป ลําดับที 26  หน้า 168)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสํานักทะเบียนท้องถินเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
 1. โครงการใส่ใจงานทะเบียนราษฎร
 2. โครงการสํารวจตรวจสอบรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสํานักทะเบียนท้องถินด้านการจัดเก็บ
เอกสาร และการบริการส่วนหน้า เช่น ค่าจัดทําวีดีทัศน์ ค่าจัดทําคู่มือ/แผ่น
พับ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสือต่างๆ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
ป้ายบอกสถานทีและขันตอน ป้ายชือเจ้าหน้าทีและผู้บริหาร ค่าจัดกิจกรรม
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน การจัดกิจกรรมงานบริการทะเบียนราษฎรและโครงการสํารวจตรวจ
สอบ รายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป  ลําดับที 10 - 11 หน้า 161 -162

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายก
เทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ที
เกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับ
ที 26 หน้า 168
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

จํานวน 356,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
 1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา
ระดับผู้บริหาร (Leadership)
 2. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรแบบบูรณการ
3. โครงการเพิมพูนปะสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการ : KM , KPI , สมรรถะ
4. โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กรตามหลัก 5 ส.
5. โครงการศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทีเกียวข้องกับ งานใน
หน้าที และศึกษาดูงาน เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่าเช่าที
พัก ค่าพาหนะ ค่าของทีระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ตลอดจนการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การดําเนินกิจกรรม 5ส. พัฒนา
องค์การ สมัยใหม่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป  ลําดับที 18 – 20, 22 - 23 หน้า 164 -167

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 389,570 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป หรือเลือกตังนายกเทศมนตรี ฯ
 กรณีครบวาระ และการเลือกสมาชิกสภาเทศบาล กรณีครบวาระ รวมถึง
การเลือกตังซ่อมสมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารท้องถิน (กรณีครบ
วาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง) และกรณีคณะกรรมการการเลือก
ตังสังให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณีอืนๆ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วน ที มท 0890.4/ว3992 ลงวันที 2 ตุลาคม 2556 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0890.4/468 ลงวันที 17
 มกราคม 2556 รวมถึงการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้าที และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา ช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจํา
หน่วยเลือกตัง หรือบุคคลทีปฏิบัติหน้าทีในการเลือกตัง ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าอาหารทําการในวันเลือกตัง ค่าใช้
จ่ายในการประชุมอบรมเลือกตัง ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าแบบพิมพ์ ค่าเครือง
เขียน ค่าจัดทําป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าไปรษณีย์ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาทัองถินสี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับ
ที 26 หน้า 168)
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ค่าซ่อมและการบํารุงรักษายานพาหนะ จํานวน 100,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมและการบํารุงรักษายานพาหนะ 2
 ระดับ คือ
1) การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุอะไหล่มีอายุการใช้
งานปกติระหว่าง 4 -6  หรือระยะทางใช้ระหว่าง 60,000 -120,000
 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน 
2) การซ่อมกลาง คือการซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ 6
 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร กิโลเมตร แล้วแต่ระยะ
ใดถึงก่อน  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที  20 มิถุนายน 2559
-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับ
ที 26 หน้า 168

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ งานรัฐพิธี จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานกิจกรรมและร่วมงานรัฐ
พิธี  พระราชพิธี และงานพิธีต่าง ๆ หรือกิจกรรมทีเกิดขึนเป็นกรณี
พิเศษ เช่น งานรับเสด็จ งานเฉลิมฉลอง งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12
 สิงหามหาราชินี งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร งานเฉลิมพระเกียรติ โครงการและ
กิจกรรมของหน่วยงานทีเกียวข้องจัดขึน และสังให้เทศบาลเข้าร่วม
กิจกรรม ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับ
ที  24  หน้า 167
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โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพือบริการข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน

จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
     1. โครงการพัฒนาสือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล
     2. โครงการพัฒนาและวางระบบ Smart office 
     3. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสเทศ
     4. โครงการจัดทําสือมัลติมีเดียของ อปท.ต้นแบบเพือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพือปรับปรุงและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล โดยดําเนินการบันทึก
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เพิมพืนทีเว็บไซด์ ตรวจเช็คระบบ
ไวรัสอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ของเทศบาลฯ  โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซด์ ค่าเพิมพืนทีเว็บไซด์ของเทศบาลฯ ค่าตรวจเช็ค
ไวรัสระบบอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์สํานักงาน และอืนๆทีเกียวข้องใน
การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ ส่งเสริมการใช้งานอินเตอร์เน็ต
ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาสือประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล จัดสือ
มัลติมิเดีย อปท.ต้นแบบ การพัฒนาสือสารหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน
และหอกระจายข่าวไร้สาย ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป  ลําดับที 5 - 8 หน้า 159 -160

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่
ในความดูแลของเทศบาลตําบล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปราก
ฎใน งานบริหารทัวไป    
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับ
ที 26 หน้า 168)

ค่าวัสดุ รวม 935,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 180,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แลกเปลียน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอืนใด เพือให้
ได้มาซึงกรรมสิทธิในสิงของทีเป็นวัสดุสํานักงาน ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่  เพือใช้
ในสํานักปลัดเทศบาล,งานทะเบียนท้องถินเทศบาล,งานสถานีขนส่งผู้
โดยสารอําเภอแม่สาย และงานกิจการสภาเทศบาล 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน  2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 -2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 26 หน้า 68
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แลกเปลียน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอืนใด เพือให้
ได้มาซึงกรรมสิทธิในสิงของทีเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ตามประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและ เพือใช้ใน
สํานักปลัดเทศบาล,งานทะเบียนท้องถินเทศบาล,งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อําเภอแม่สาย และงานกิจการสภาเทศบาล
อะไหล่ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 -2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 26 หน้า 68

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แลกเปลียน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอืนใด เพือให้
ได้มาซึงกรรมสิทธิในสิงของทีเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตาม
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและ
อะไหล่ 
เพือใช้ในสํานักปลัดเทศบาล,งานทะเบียนท้องถินเทศบาล,งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสายอําเภอแม่สาย และงานกิจการสภาเทศบาล
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 26 หน้า 168)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แลกเปลียน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอืนใด เพือให้
ได้มาซึงกรรมสิทธิในสิงของทีเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและ
อะไหล่  เพือใช้ในสํานักปลัดเทศบาล,งานทะเบียนท้องถินเทศบาล,งาน
สถานีขนส่งผู้โดยสายอําเภอแม่สาย และงานกิจการสภาเทศบาล
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับ
ที 26  หน้า 168

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แลกเปลียน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอืนใด เพือให้
ได้มาซึงกรรมสิทธิในสิงของทีเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและ เพือใช้ใน
สํานักปลัดเทศบาล,งานทะเบียนท้องถินเทศบาล,งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อําเภอแม่สาย และงานกิจการสภาเทศบาล
อะไหล่ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 26 หน้า 168
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แลกเปลียน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอืนใด เพือให้
ได้มาซึงกรรมสิทธิในสิงของทีเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่  เพือใช้
ในสํานักปลัดเทศบาล,งานทะเบียนท้องถินเทศบาล,งานสถานีขนส่งผู้โดย
สายอําเภอแม่สาย และงานกิจการสภาเทศบาล
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับ
ที 26 หน้า 168

ค่าสาธารณูปโภค รวม 760,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําอาคารสํานักงาน หรืออาคาร สถานทีใน
ทีสาธารณะทีอยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบล และสถานีขนส่งฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม  2560 ,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที 12 กันยายน  
2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที  3  กันยายน  2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 26 หน้า 168

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ประจําอาคารสํานักงาน หรืออาคาร ,สถานี
ขนส่งผู้โดยสารอําเภอแม่สาย และ สถานทีในทีสาธารณะทีอยู่ในความ
ดูแลของเทศบาลตําบล
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 26 หน้า 168
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําอาคารสํานักงาน หรืออาคาร สถานทีใน
ทีสาธารณะทีอยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบล และสถานีขนส่งฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม  2560 ,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที 12 กันยายน  
2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที  3  กันยายน  2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 26 หน้า 168
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน โทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ในราชการของ
เทศบาลตําบล และสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอแม่สาย รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม  2560 ,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที 12 กันยายน  
2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที  3  กันยายน  2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 26 หน้า 168

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และอืนๆ ทีเกียวข้อง ทีสามารถเบิกจ่าย
ในรายจ่ายประเภทนี
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม  2560 ,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที 12 กันยายน  
2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที  3  กันยายน  2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 26 หน้า 168

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ
สือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์
เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม  2560 ,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที 12 กันยายน  
2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที  3  กันยายน  2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 26 หน้า 168
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล และยานพาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อม
บํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่า
ครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 26 หน้า 168)

งบเงินอุดหนุน รวม 86,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 86,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ (อําเภอแม่สาย)

จํานวน 50,000 บาท

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะช้าง ตามโครงการจัดตังศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
อําเภอ (อําเภอแม่สาย)  จํานวน 50,000.-บาท 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2 /ว
 516 ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2561,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561  - 2564 เพิมเติม ฉบับที 2
  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 6  การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิ
บาล  บัญชีอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ส่วนราชการ รัฐ
วิสาหกิจ องค์กรประชาชน แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับที 1 หน้า 6) 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการกิจกรรมพิธีวันปิยมหาราช จํานวน 3,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่สาย ตามโครงการกิจกรรมพิธีวันปิยม
หาราช  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน
วัฒนธรรม ประเพณี งานรัฐพิธี งานประจําปี เพืออนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน และน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์
พระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  บัญชีอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผน
งานบริหารงานทัวไป  ลําดับที 4 หน้า 202 
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่สาย ตามโครงการโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณี งานรัฐพิธี งาน
ประจําปี เพืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน และน้อม
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ไทยและพระบรม
วงศานุวงศ์ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  บัญชีอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผน
งานบริหารงานทัวไป  ลําดับที 3 หน้า 201 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่สาย ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย
วรางกูล เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน
วัฒนธรรม ประเพณี งานรัฐพิธี งานประจําปี เพืออนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน และน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์
พระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 2
  พ.ศ.2561 บัญชีอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ส่วนราชการ รัฐ
วิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ที 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผน
งานบริหารงานทัวไป  ลําดับที 2 )

โครงการจัดพิธีคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลเดช

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่สาย ตามโครงการจัดพิธีคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณี งานรัฐพิธี งาน
ประจําปี เพืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน และน้อม
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ไทยและพระบรม
วงศานุวงศ์ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 2
  พ.ศ.2561 บัญชีอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ส่วนราชการ รัฐ
วิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ที 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผน
งานบริหารงานทัวไป  ลําดับที 4 )
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โครงการประกอบพิธีวันจักรี จํานวน 3,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่สาย ตามโครงการจัดพิธีัวันจักรี เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณี งานรัฐพิธี งาน
ประจําปี เพืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน และน้อม
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ไทยและพระบรม
วงศานุวงศ์ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  บัญชีอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผน
งานบริหารงานทัวไป  ลําดับที 1 หน้า 201

โครงการพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชฯ

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่สาย ตามโครงการพิธีวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณี งานรัฐ
พิธี งานประจําปี เพืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน และ
น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ไทยและพระ
บรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 2
  พ.ศ.2561 บัญชีอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ส่วนราชการ รัฐ
วิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ที 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผน
งานบริหารงานทัวไป  ลําดับที 3 )

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
     - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําผังชุมชน และการทบทวน แผน
ชุมชน เพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถินพืนทีอย่างมีส่วนร่วม
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาและจัดทําแผน
พัฒนา เทศบาลหรือจ้างหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอก จัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล และการทบทวนแผนชุมชน เพือจัดทํา แผนพัฒนา
ท้องถินพืนทีอย่างมีส่วนร่วม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครือง
ดืม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าดอกไม้ ค่า
เช่า สถานที  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.25448 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2 พ
.ศ.2559) ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป  ลําดับที 1 หน้า 157
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ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนา เทศบาล หรือจ้างหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอกติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การจัดฝึกอบรม การจัด ประชุม คณะ
กรรมการติดตามและประเมินผล และคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เช่น ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการ
ติดตามออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ค่าจ้าง
เก็บข้อมูลและประมวลผล ข้อมูล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.25448 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2 พ
.ศ.2559) ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป  ลําดับที 2 หน้า 157

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการ/คณะทํา
งาน การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ การจัดเวที
ประชุมสัมมนาต่างๆ การจัดฝึกอบรม การตรวจประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิน การคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินทีมีการบริหารจัดการทีดี การตรวจประเมินผลรางวัล
พระปกเกล้าจากสถาบันพระปกเกล้า การตรวจประเมินคุณภาพการให้
บริการ จากสํานักงาน ก.พ.ร.และการตรวจประเมินผลด้านต่างๆ จากทุก
ส่วนราชการ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าดอกไม้
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป  ลําดับที 3 หน้า 158
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ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
- โครงการแถลงผลการดําเนินงานประจําปีของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีสาธารณะ การจัดเวทีเสวนา การ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดทําประชาคม หรือการสํารวจข้อมูลสอบ
ถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานหรือการดําเนิน
โครงการพัฒนาเทศบาล หรือโครงการทีมีผลกระทบต่อประชาชน เพือให้
ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกียวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจ
และให้ข้อเสนอแนะ การจัดกิจกรรมแถลงผลการดําเนินงานประจําปีของ
เทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋า
เอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าจ้างสํารวจหรือเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป  ลําดับที 9 หน้า 158

งบรายจ่ายอืน รวม 100,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 100,000 บาท
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษา วิจัยชุมชน การสร้างระบบการเก็บข้อมูล
สถิติ การวางแผนพัฒนาและติดตามประเมินผลในด้านต่าง ๆ เช่น ค่าจ้าง
ทีปรึกษาวิจัย การพัฒนาชุมชนแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนใน
พืนที การแก้ไขปัญหาด้านสิงแวดล้อมและสาธารณสุข,การเพิม
ประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ การวางแผนพัฒนาระบบการศึกษา การจ้าง
ศึกษาระบบการให้บริการประชาชน การวัดระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล การจัดทําระบบการวางผังเมือง การจัดเก็บข้อมูล
พืนฐานเพือการวางแผนพัฒนาเทศบาล การติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาเทศบาล เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับ
ที  26 หน้า 168)
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,115,180 บาท
งบบุคลากร รวม 2,714,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,714,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,874,680 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานประจําปี จํานวน 7 อัตรา ตังจ่ายให้ครบ 12 เดือน ตาม กรอบ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2561 - 2563 รวม
ตําแหน่งว่าง ทังนี ให้จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือน เลือนระดับของ
พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป  ลําดับที 26  หน้า 168    

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารตามระเบียบฯ ในอัตราเดือนละ 5,600
.-บาท เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับ เพือจ่ายให้กับผู้อํานวยการ
กองคลัง ตังไว้ 67,200.-บาท
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป  ลําดับที 26  หน้า 168)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารของนักบริหารงาน
คลัง ระดับกลาง เดือนละ 5,600.- บาท  จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 67,200
.-บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป  ลําดับ
ที 26  หน้า 168)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 637,080 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในกองคลัง จํานวน 5
 อัตรา  ตังจ่ายให้ครบ 12 เดือน  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2561 - 2563 รวมตําแหน่งว่าง 
- - เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป  ลําดับที 26  หน้า 168
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 67,920 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจที
ปฏิบัติหน้าทีในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 5 อัตรา ตังจ่ายให้ครบ 12
 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี รวมตําแหน่งว่าง 
- เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป  ลําดับที 26  หน้า 168

งบดําเนินงาน รวม 1,371,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 318,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ได้แก่ คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป  ลําดับที 26  หน้า 168)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 110,400 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้
บริหารท้องถินซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้
เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค  0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป  ลําดับ
ที 26  หน้า 168)
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ค่าใช้สอย รวม 878,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท

(1) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร เป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร 1 เครือง   ตัง
ไว้  36,000.- บาท ปริมาณการถ่ายเอกสารขันตํา 22,000
 แผ่น/เดือน แผ่นที 22,001 ขึนไป อัตราค่าบริการแผ่นละ 0.25
 บาท อัตราค่าใช้จ่ายเป็นตาม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่   
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาลตําบล ในสือประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์
ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึก
ภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย และค่าใช้จ่ายเพือโฆษณา
และเผยแพร่อืนๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที
ของเทศบาลตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
(3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี 
(4) ค่าเบียประกัน  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่า
รับวารสารและสิงพิมพ์ต่างๆ 
(5) ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี จํานวน 1 คน อัตราค่า
จาง 9,000.-บาท/เดือน อัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึง  อย่าง
ใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิง
ก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมา
สูบนํา จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่นหมอก
ควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกําจัดปลวกหรือแมลง ค่าล้างอัดฉีดรถ
ยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทําของ และค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเกียวกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป  ลําดับที 26  หน้า 168)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายก
เทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ที
เกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2555 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับ
ที 26 หน้า 168

ค่าซ่อมและการบํารุงรักษายานพาหนะ จํานวน 18,400 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมและการบํารุงรักษายานพาหนะ 2 ระดับ คือ
1) การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุอะไหล่มีอายุการใช้
งานปกติระหว่าง 4 -6  หรือระยะทางใช้ระหว่าง 60,000 -120,000
 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน 
2) การซ่อมกลาง คือการซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ 6
 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร กิโลเมตร แล้วแต่ระยะ
ใดถึงก่อน  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที  20 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับ
ที 26 หน้า 168)

โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขันตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษี จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ 
ขันตอนและระยะเวลาในการจัดเก็บภาษี เพือพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ของเทศบาล  การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และผู้
ทีมีหน้าทีชําระภาษีรวมทังบุคคลทัวไปทีสนใจ และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําสือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกียวกับการชําระภาษี เช่นป้ายต่าง ๆ  การ
ให้บริการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเชิงรุก การจัดทําระบบสารสนเทศ
เพือพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชา
สัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้าน
เมืองทีดี พ.ศ.2546,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559  
ปรากฏตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป  ลําดับ
ที 13  หน้า 163)
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โครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี พัฒนาและปรับปรุง
ระบบแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จํานวน 300,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ปรับข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550   และเป็นค่าใช้จ่ายในการออกสํารวจ
ภาษีโรงเรือนและทีดิน ภาษีป้าย ภาษีบํารุงท้องที ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559  
ปรากฏตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป  ลําดับ
ที 12  หน้า 162)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่
ในความดูแลของเทศบาลตําบล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปราก
ฎในงานบริหารงานคลัง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับ
ที 26 หน้า 168)

ค่าวัสดุ รวม 174,300 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แลกเปลียน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอืนใด เพือให้
ได้มาซึงกรรมสิทธิในสิงของทีเป็นวัสดุสํานักงาน ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่  เพือใช้
ในงานบริหารงานคลัง 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 -2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 26 หน้า 68

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แลกเปลียน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอืนใด เพือให้
ได้มาซึงกรรมสิทธิในสิงของทีเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตาม
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและ
อะไหล่ 
เพือใช้ในงานบริหารงานคลัง 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 26 หน้า 168
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 49,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แลกเปลียน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอืนใด เพือให้
ได้มาซึงกรรมสิทธิในสิงของทีเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและ
อะไหล่  เพือใช้ในงานบริหารงานคลัง 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับ
ที 26  หน้า 168

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แลกเปลียน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอืนใด เพือให้
ได้มาซึงกรรมสิทธิในสิงของทีเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่  เพือใช้
ในงานบริหารงานคลัง 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับ
ที 26 หน้า 168

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล และยานพาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่า
ครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป ลําดับที 26 หน้า 168

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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งานเทศกิจ รวม 200,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ
1) โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ (7 วันแห่งความ
ปลอดภัย)
2) โครงการณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ (7 วันแห่งความ
ปลอดภัย)
3) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครสายตรวจประจําหมู่บ้าน
4) โครงการฝึกอบรมลูกเสือจราจรประจําโรงเรียนและชุมชน
5) โครงการอบรมวินัยจราจรการขับขีปลอดภัย
6) โครงการติดตังสัญญาณจราจรและป้ายเตือน
เพือจ่ายเป็น
1) ค่าดําเนินโครงการเกียวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การดําเนินงานตามมาตรการรักษา
ความปลอดภัยนักท่องเทียว ทีอยู่ในภารกิจหน้าทีด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
2) กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล การ
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย การอบรมให้ความรู้สร้างจิตสํานึกให้กับ
ประชาชนเกียวกับกฎหมายจราจร ส่งเสริมการจัดทําใบขับขีโดยถูก
ต้อง การจัดทําสือประชาสัมพันธ์ สร้างวินัยจราจร การใช้รถใช้ถนนร่วม
กันด้วยความปลอดภัย การป้องกันภัยทางถนนแก่ประชาชน การตีเส้น
จราจร ก่อสร้างราวกันตก ติดกระจกโค้ง เป็นต้น
3) การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งาน เช่น เงินรางวัลเจ้าหน้าทีตํารวจ เงินรางวัลเจ้าหน้าทีสารวัตร
ทหาร  ค่าเบียเลียง/ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการทาสีตีเส้นเขต
ผ่อนผัน 
4) กิจกรรมการป้องกันและลดความเสียงการเกิดอัคคีภัย ,การซักซ้อม
แผนป้องกันอัคคีภัยในหน่วยงานและสถานประกอบการ จัดตังหน่วยฝึก
อบรมโดยถูกต้อง การตรวจสอบจุดเสียงการเกิดอัคคีภัย การตรวจสอบ
อาคาร สถานประกอบการเพือป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกทักษะร่วม
ระงับเหตุอัคคีภัยในชุมชนเสียงภัย การสงเสริมความรู้สู้ภัยพิบัติให้แก่
ชุมชน การติดตังถังดับเพลิงในอาคารสถานทีสาธารณะ ซักซ้อมแนวทาง
การใช้อุปกรณ์ให้สามารถนําไปบรรเทาปัญหาในเบืองต้นได้ เป็นต้น
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสูจิบัตร ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง     
โดยค่าใช้จ่ายทุกดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้ทุกรายการภายในวงเงิน
งบประมาณทีตังไว้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว 1634  ลงวันที  22 กันยายน 2557 ,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว  661 ลงวันที 9
 มีนาคม 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การรักษา
ความมันคงและความสงบเรียบร้อย  แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน ลําดับที  1 - 6 หน้า 113 - 114)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 616,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสาธารณภัยต่างๆ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
 โครงการดําเนินงานป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที
เกิดจากสาธารณภัย
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟ
ป่า โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4
/ว667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว4224 ลงวันที 10 ตุลาคม 2554 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว76 ลงวันที 13
มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.2
/ว4515 ลงวันที 11 สิงหาคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว843 ลงวันที 28 เมษายน 2559
-การดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่า โดยเตรียมความ
พร้อมเพือจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว2360 ลงวัน
ที 2 พฤศจิกายน 2558   (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564
 ยุทธศาสตร์ที 2 การรักษาความมันคงและความสงบเรียบร้อย แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน ลําดับที 18 หน้า 119)
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสร้างความมันใจด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
1. โครงการฝึกอบรมจัดตัง อปพร.
2. โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
3. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.แห่งชาติ
4. โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. โครงการฝึกอบรมทบทวนสาอาสาสมัครดับไฟป่าและจัดทําแนวกันไฟ
ป่า
6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยชุมชน (CDMR)
เพือเป็นค่าใช้จ่าย
1) การจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับข้อมูล
พืนทีเสียงภัย การจัดทําฐานข้อมูลพืนทีเสียงภัย การซักซ้อมและดําเนิน
การตามแผนป้องกันฯ การจัดให้มีระบบการแจ้งเตือนประชาชน
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกียวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่
ประชาชน เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงาน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
การฝึกอบรมให้ความรู้ อปพร.การฝึกซ้อมแผนอพยพผู้ประสบสาธารณ
ภัย การให้ความรู้แก่เด็กในโรงเรียนและประชาชนเกียวกับภัยต่างๆ การ
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยแก่ประชาชน พนักงานเจ้า
หน้าทีและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายเรือน การฝึกซ้อมภาคสนาม นําแนว
ทางแข่งขันกีฬากู้ภัยมาใช้เพิมทักษะศักยภาพแก่บุคลากรงานสาธารณภัย
3) กิจกรรมเพือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพืนทีตามภารกิจถ่าย
โอน จัดฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรอาสาสมัครท้องถินป้องกันไฟป่า
จัดเตรียมเครืองมือและอุปกรณ์ดับไฟป่า จัดทําแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟ
ป่า ร่วมส่งเสริมจัดทําแนวกันไฟในพืนทีเสียงต่อการเกิดไฟป่า
จัดทําสือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ความรู้การป้องกันไฟ
ป่า และหมอกควัน ช่วยแจ้งเตือน ส่งเสริมจัดตังจุดเฝ้าระวังไฟป่า
และรับแจ้งเหตุในพืนทีจุดเสียง
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางของวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดทําสือประชา
สัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําใบประกาศนียบัตร ค่าสารดับเพลิง
เบืองต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
โดยค่าใช้จ่ายทุกดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้ทุกรายการภายในวงเงิน
งบประมาณทีตังไว้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์รกปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2560 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4
/ว 2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนัก
กีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การ
รักษาความมันคงและความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  ลําดับที 9 – 12,15,17 หน้า 116 - 119)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น เช่น เครืองแบบ, เสือ, กางเกง, ผ้า, เครือง
หมายยศและสังกัด, เข็มขัด, ถุงเท้า, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก และวัสดุอืนๆ
ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  ลําดับที 1 หน้า 169

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น เช่น เครืองแบบ, เสือ, กางเกง, ผ้า, เครือง
หมายยศและสังกัด, เข็มขัด, ถุงเท้า, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก และวัสดุอืนๆ
ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน ลําดับที 1 หน้า 169)

งบลงทุน รวม 166,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 166,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าจัดซือชุดดับเพลิงกันความร้อน จํานวน 1 ชุด จํานวน 53,500 บาท
- เพือจัดหาชุดดับเพลิงกันความร้อน ทําจากผ้า NOMEX พร้อมหมวก ที
ครอบศีรษะ (HOOD) ถุงมือและรองเท้าครบชุด 
- เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1986 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 จัดซือในราคาท้องตลาดหรือราคาทีเคยจัดซืออย่าง
ประหยัด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564  เพิมเติม ฉบับที 4
 บัญชีครุภัณฑ์  
ลําดับที  8  หน้า 2

เครืองช่วยหายใจ ชนิดอัดอากาศ จํานวน 112,500 บาท
- เพือจัดหาเครืองช่วยหายใจชนิดอัดอากาศขนาด 300 บาร์ หายใจได้ 45
 นาที พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จํานวน  1 ชุด
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1986 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 จัดซือในราคาท้องตลาดหรือราคาทีเคยจัดซืออย่าง
ประหยัด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564  เพิมเติม ฉบับที 4
 บัญชีครุภัณฑ์  ลําดับที  7  หน้า 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,984,140 บาท
งบบุคลากร รวม 1,310,590 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,310,590 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 931,750 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ประจําปี จํานวน 3 อัตรา ตังจ่ายให้ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  พ.ศ.2561 -2563 รวมตําแหน่งว่าง ทังนีให้จ่ายตามคําสังการ
เลือนขันเงินเดือน เลือนระดับของพนักงานเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารของผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ระดับต้น จํานวน 1 ราย เดือนละ 3,500.-บาท และนักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น จํานวน 1 ราย เดือนละ 1,500.-บาท ตังจ่ายให้
ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561 -2563 รวม
ตําแหน่งว่าง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 303,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในกองการ
ศึกษา พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา  ตังจ่ายให้ครบ 12 เดือน ตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561 -2563 รวมตําแหน่งว่าง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในกอง
การศึกษา พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ตังจ่ายให้ครบ 12 เดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561 -2563  รวมตําแหน่งว่าง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)
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งบดําเนินงาน รวม 640,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจําเป็นพิเศษนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ ซึงมีสิทธิเบิกได้    
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
สังกัดกองการศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของ
เทศบาลตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2555 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค
  0422.3/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)
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ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างใน
การถ่ายสําเนา เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเล่ม
อืนใด ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาล
ตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณา ประชา
สัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของเทศบาลตําบล ในสือประเภท
ต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทํา
โปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย และ
ค่าใช้จ่ายเพือโฆษณาและเผยแพร่อืนๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี 
(3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี 
(4) ค่าเบียประกัน  
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่ารับวารสารและสิง
พิมพ์ต่างๆ 
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอย่างหนึง  อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ค่าจ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมิน
องค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกําจัดปลวก
หรือแมลง ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทําของ และค่าจ้างเหมา
อืนๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาล
ตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
(6)ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก
เพือปฏิบัติหน้าทีสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนฯลฯ
 ของเทศบาลตําบลเวียงพางคําในภารกิจทีขาดแคลน และไม่ซําซ้อนกับ
ภารกิจปกติ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
สังกัดกองการศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของ
เทศบาลตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2555 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่
ในความดูแลของเทศบาลตําบล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนยาว ใช้ไปแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึง
รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือจัด
หาสิงของทีใช้ในการประกอบและอะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ให้กลับคืนสภาพดังเดิมทีมีลักษระเป็นการซ่อมบํารุงปกติ หรือ
ค่าซ่อมกลางและรายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น เพือใช้ในสํานักงานของกองการ
ศึกษา เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เครืองเขียนต่าง ๆ
 ผงหมึกถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว สมุดทางราชการ และวัสดุอืนๆ ที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น เพือใช้ใน
กองการศึกษา เช่น หลอดไฟ บัลลาร์ด สาย
ไฟฟ้า ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ลําโพง หม้อแปลง เครืองตัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์ และชินส่วนวิทยุ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น พู่กันและสี, ฟิล์ม, ฟิล์มสไลด์, แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง
อัด ขยาย ,ภาพถ่ายดาวเทียม และวัสดุอืน ๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็น
ต้น เพือใช้ในกองการศึกษา เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด, เมมโมรีชิป, แป้น
พิมพ์, หมึกเครืองพิมพ์, ตลับผงหมึก, นํายาทําความสะอาด, สาย
ไฟฟ้า, สาย USB, สายเคเบิล, เมมบอร์ด, เครืองกระจายสัญญาณ, แผ่น
วงจรอิเลกทรอนิกส์, เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ,ซีดี
รอม, โปรแกรมกําจัดไวรัส และวัสดุอืน ๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในรายจ่าย
ประเภทนี
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)

งบลงทุน รวม 32,750 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,750 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางานแบบมีล้อเลือน จํานวน 2,750 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่หรือ
ทรัพย์สินอืนๆทีอยู่ในอยู่ในความดูแลของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 16,025,060 บาท
งบบุคลากร รวม 4,061,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,061,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,907,840 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับข้าราชการ ตําแหน่งผู้อํานวยการ
โรงเรียน และครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1 และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ประจําปี จํานวน  8 อัตรา และครูผู้ช่วย  จํานวน  5 อัตรา ตังจ่ายให้
ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561 -2563รวม
ตําแหน่งว่าง ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือน เลือนระดับของ
พนักงานเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน สําหรับผู้ทีได้รับอนุมัติ
ให้มีหรือเลือนวิทยฐานะสําหรับพนักงานครูเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557และหนังสือด่วนที
สุด ที ศธ 04009/8114 ลว.18 ธ.ค.2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 826,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มี
ทักษะ) จํานวน 4 อัตรา พนักจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนสถาน
ศึกษา) จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป (บุคลากรสนับสนุนสถาน
ศึกษา) จํานวน 1อัตรา ตังจ่ายให้ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี พ.ศ.2561 -2563 รวมตําแหน่งว่าง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 75,540 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้
ดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา ,พนักจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการ
สอน) จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป (บุคลากรสนับสนุนสถาน
ศึกษา) จํานวน 1 อัตรา  ตังจ่ายให้ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี พ.ศ.2561 -2563 รวมตําแหน่งว่าง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)

งบดําเนินงาน รวม 8,234,620 บาท
ค่าตอบแทน รวม 81,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจําเป็นพิเศษนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ ซึงมีสิทธิเบิกได้    
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 –2564
ยุทธศาสตร์ที 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการ
ศึกษา ลําดับที 1 หน้า 170

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 41,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค
  0422.3/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170) 

ค่าใช้สอย รวม 5,241,875 บาท
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,400,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพือจ่าย
เป็นค่าจ้างในการถ่ายสําเนา เย็บหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเล่มอืนใดที
เกียวกับการดําเนินการตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบลที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
- เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณา ประชา
สัมพันธ์และเผยแพร่กิจการของเทศบาลตําบลในสือประเภทต่าง ๆ
 เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจัดทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้าง
ทําโปสเตอร์ การบันทึกประเภทรายจ่ายนี การบันทึกภาพยนตร์ วิดีโอ วีดี
ทัศน์ ค่าล้างอัด ขยายรูปถ่าย และค่าใช้จ่ายเพือโฆษณาและเผยแพร่อืน ๆ
 ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบลที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่นค่าธรรมป้ายยานพาหนะ ค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน  หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเกียวกับกับ
การดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ทีสามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีได้
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกัน ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่ารับ
วารสารและสิงพิมพ์ต่าง ๆ 
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างใดอย่าง
หนึง ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิง
ก่อสร้าง ฯลฯ เช่นค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมา
สูบนํา จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่นหมอก
ควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกําจัดปลวกหรือแมลง ค่าล้างอัดฉีดรถ
ยนต์ ค่าจ้างเหมาทําของ ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5
 แห่ง และโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา โดยคํานวณค่าจ้างเหมาตามหลัก
เกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2
/ว 1555 ลว. 22 มี.ค.60 ดังนี 
     - ศูนย์ ม.4 มีพืนที    925 ตร.ม.
     - ศูนย์ ม.5 มีพืนที    836 ตร.ม.
     - ศูนย์ ม.6 มีพืนที    732 ตร.ม.
     - ศูนย์ ม.7 มีพืนที    700 ตร.ม.
     - ศูนย์ ม.9 มีพืนที    907 ตร.ม.
     - โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา มีพืนที 1,750 ตร.ม.
จํานวน 6 คน อัตราค่าจ้างคนละ ๆ 7,000.-บาท ตังไว้ 504,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติหน้าทีสนับสนุน
การ ปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนในภารกิจทีขาดแคลน และไม่
ซําซ้อนกับภารกิจปกติ ฯลฯ ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เป็นค่าจ้าง
เหมาบริการผู้ช่วยครูภาษาต่างประเทศ,ผู้ช่วยครูปฐมวัย บุคลากรสนับ
สนุนการเรียนการสอนของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลฯ ระหว่างรอ
จัดสรรอัตรากําลัง รอการสรรหาบรรจุแต่งตัง และงานจ้างเอกชนเพือเสริม
การปฏิบัติงานตามหน้าทีปกติ และไม่มีตําแหน่งพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างของเทศบาลปฏิบัติงาน ซึงเป็นงานหรือ
โครงการใหม่ หรือมีตําแหน่งทีปฏิบัติงานนัน แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้
แล้วเสร็จตามเวลาทีกําหนด เนืองจากปริมาณงานมาก เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือที ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 170 ลําดับที 1
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
สังกัดกองการศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของ
เทศบาลตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2555 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)

โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการมหกรรมการศึกษาท้องถินใน
ระดับต่างๆ

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
มหกรรมการศึกษาท้องถินในระดับต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เช่น ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ รวมถึงค่า
วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการแข่งขันและฝึกซ้อม ฯลฯ และวัสดุอืน ๆ ทีเกียว
ข้องกับโครงการ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2558 ,หนังสือที มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค. 2560 
ปรากฏตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 - พ.ศ.2564) หน้าที 75 ลําดับที 38

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยสานสัมพันธ์สายใยรักในครอบครัว จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัยสาน
สัมพันธ์สายใยรักในครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ากรรมการ
ตัดสิน ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับนักกีฬา ค่าจัดเตรียม
สถานที ฯลฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 - พ.ศ.2564) หน้าที 37 ลําดับที 75

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ากรรมการ
ตัดสิน ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจัดเตรียมสถานที ฯลฯ และค่าวัสดุ
อุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฎตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 - พ.ศ.2564) หน้าที 19 ลําดับที 68
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โครงการตรวจนิเทศและประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจนิเทศและประเมิน
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและ
เครืองดืม อาหารว่าง ค่าเอกสารประกอบ ฯลฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ที
เกียวข้องกับโครงการ
เป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ,พระ
ราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 มาตรา 56 ข้อ 2 (ข) และระเบียบ กฎหมายอืนทีเกียวข้อง
ปรากฎตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 39 ลําดับที 75

โครงการทัศนศึกษาดูงานการศึกษาต้นแบบ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานการศึกษา
ต้นแบบ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าของทีระลึก ฯลฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2558 ,หนังสือที มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค. 2560 
ปรากฎตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 - พ.ศ.2564) หน้าที 5 ลําดับที 6

โครงการพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานครูและคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน

จํานวน 150,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานพนักงานครูและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าที
พัก ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าจัดเตรียมสถานที ฯลฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ที
เกียวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2558 , หนังสือที มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค. 2560 
ปรากฎตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 -  พ.ศ.2564) หน้าที 41 ลําดับที 76

โครงการพัฒนาศักยภาพและสมาชิกศูนย์เยาวชน เสียงสะท้อนจากเยาวชน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและสมาชิก
ศูนย์เยาวชน เสียงสะท้อนจากเยาวชนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าทีพัก ค่า
เบียเลียง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าจัดเตรียมสถานที ฯลฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียว
ข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
 - พ.ศ.2564)  เพิมเติมฉบับที 4 หน้าที 2 ลําดับที 10
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โครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถทางวิชาการด้วยยุทธวิธีทีหลากหลาย
เพือความเป็นเลิิิศทางวิชาการ

จํานวน 60,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความรู้ความ
สามารถทางวิชาการด้วยยุทธวิธีทีหลากหลายเพือความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ เช่น ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะเดินทาง ค่า
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจัดเตรียมสถาน
ที ฯลฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 43 ลําดับที 77

โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิมประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมเพิมประสิทธิภาพ
ของบุคลากรทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะเดินทาง ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าจัดเตรียมสถานที ฯลฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการ
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 , หนังสือที มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค. 2560 
ปรากฎตามตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 44 ลําดับที 78

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเวียง
พางคํา

จํานวน 1,482,725 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยใช้วิธี
การ ขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษา โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0893.2/ว 1918 ลว.16 มิถุนายน 2552  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1658 ลว. 22 มีนาคม 2559
   1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 670,000.-บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางคํา จํานวน 185 คน อัตรามือละ 20 บาทต่อคน โดย
คํานวณจากนักเรียนระดับอนุบาล จํานวน 150 คน x 200 วัน x 20
 บาท และนักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 35 คน x 100 วัน x 20
 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 1816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
   2) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิน จํานวน 246,800.-บาท  
     2.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000
.-บาท 
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางคํา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 โรงเรียน
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ละ 20,000.-บาท 
     2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800.-บาท 
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าบริการทางโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าติดตัง และเชือมต่อระบบ 
         - ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL ของ
โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 โรงเรียนละ 9,600.-บาทต่อปี 
        - ระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
คํา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
 โรงเรียนละ 7,200.-บาทต่อปี 
     2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
เทศบาล    เวียงพางคํา จํานวน 100,000.-บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางคํา เช่น ค่าจัดซือหนังสือ ชันวางหนังสือ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ จัดตกแต่งห้องสมุด และอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 โรงเรียน
ละ 100,000.-บาทต่อปี 
         2.4 ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน 50,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
คํา เช่น ค่าจัดตกแต่งมุมนิทาน มุมการแสดงบทบาทสมมติ มุมดนตรี มุม
ส่งเสริมพัฒนาการและเรียนรู้สําหรับเด็ก ป้ายนิเทศนําเสนอผลงาน ค่าจัด
ทําห้องศูนย์สือ และค่าจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้อืน ๆ ของ
โรงเรียน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19
 มิถุนายน 2561 โรงเรียนละ 50,000.-บาทต่อปี 
     2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนสังกัด อปท
. จํานวน 39,000.-บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู/พนักงานครู ได้แก่ค่าใช้
จ่ายในการเข้ารับฝึกอบรมของข้าราชการครู/พนักงานครู ค่าลงทะเบียน
เข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการพัฒนาข้า
ราชการครู/พนักงานครูของโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 อัตราคน
ละ 3,000.-บาท จํานวน 9,000.-บาท และเทศบาลนําเงินรายได้
สมทบ จํานวน 30,000.-บาท 
     2.6 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จํานวน 21,000.-บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดย
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน เช่น การจัดส่งครูแกนนํา และเจ้าหน้าที
เทศบาลตําบลเวียงพางคําเข้ารับการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
     - โรงเรียนละ 15,000-บาท 
     - ครูแกนนําโรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000.-บาท
     - เจ้าหน้าที อปท.ละ 1 คน ๆ ละ 3,000.-บาท
  3) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน(ค่า
ปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน) จํานวน 10,000.-บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจัดสรรแก่นักเรียนในโรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
คําทีบิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาทต่อ
ปีตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 อัตราคนละ 500/ภาคเรียน(1,000/คน/ปี) x 10
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 คน จํานวน 10,000.-บาท
  4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
พืนฐาน จํานวน 555,925.-บาท
     1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 321,500.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขันพืนฐาน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
     - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาคเรียน x 2 ภาคเรียน เป็น
เงิน 1,700 บาท/คน จํานวน 255,000.-บาท 
     - ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน x 2 ภาคเรียน เป็น
เงิน 1,900 บาท/คน จํานวน 66,500.-บาท 
     2. ค่าหนังสือเรียน จํานวน 51,875.-บาท                              
 เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274
  ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
     - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี จํานวน 30,000.-บาท
     - ระดับประถมศึกษาปีที 1 คนละ 625 บาท/ปี จํานวน 21,875.-บาท
    3. ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 43,650.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
     - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100.-บาท/ภาคเรียน x 2 ภาค
เรียน จํานวน 30,000.-บาท
     - ระดับประถมศึกษา คนละ 195.-บาท/ภาคเรียน x 2 ภาคเรียน
จํานวน 13,650.-บาท
    4. ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 57,600.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
     - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300.-บาท/ปี จํานวน 45,000.-บาท
     - ระดับประถมศึกษา คนละ 360.-บาท/ปี จํานวน 12,600.-บาท
        5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 81,300.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
     - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215.-บาท/ภาคเรียน จํานวน 64,500
.-บาท 
     - ระดับประถมศึกษา คนละ 360.-บาท/ปี จํานวน 16,800.-บาท
-ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลียนแปลงฉบับที 3หน้าที 3 - 4 และ 3

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

จํานวน 1,429,150 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยใช้วิธี
การ ขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษา โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท
 0893.2/ว 1918 ลว.16 มิถุนายน 2552  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/1658 ลว. 22 มีนาคม 2559
   1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 931,000.-บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทัง 5 แห่ง สังกัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จํานวน 190 คน อัตรา
มือละ 20 บาทต่อคน โดยคํานวณจากนักเรียนระดับอนุบาล จํานวน 190
 คน x 245 วัน x 20 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19
 มิถุนายน 2561
   2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   จํานวน  323,000.-บาท
     1. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) จํานวน 323,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าในการจัดซือจัดหาสือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา เครืองเล่นเสริมพัฒนาการเด็กทีมีคุณภาพและ
มาตรฐานสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หน่วยการจัด
ประสบการณ์เรืองต่าง ๆ และเสริมสร้างพัฒนาการทังทางด้านร่าง
กาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก   ที มท 0893.2/ว 801 ลงวันที 11 มีนาคม 2551 ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ทัง 5
 แห่ง จํานวน 190 คน อัตราคนละ 1,700.-บาท/ปี  จํานวน 323,000
.-บาท
   3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน175,150.-บาท
     1. ค่าหนังสือเรียน จํานวน 31,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา ทัง 5 แห่ง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274
               ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
         - อัตราคนละ 200บาท/ปี จํานวน 155 คน
     2. ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 31,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา ทัง 5 แห่ง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
         - อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 155 คน
     3. ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 46,500.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ทัง 5 แห่ง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
         - อัตราคนละ 300 บาท/ปี จํานวน 155 คน
     4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 66,650.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ทัง 5 แห่ง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
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        - อัตราคนละ 430 บาท/ปี จํานวน 155 คน
-ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) เปลียนแปลงฉบับที 3 หน้าที 1- 2  ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่
ในความดูแลของเทศบาลตําบล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที  1
  หน้า  170)

ค่าวัสดุ รวม 2,635,745 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนยาว ใช้ไปแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึง
รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือจัด
หาสิงของทีใช้ในการประกอบและอะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ให้กลับคืนสภาพดังเดิมทีมีลักษระเป็นการซ่อมบํารุงปกติ หรือ
ค่าซ่อมกลางและรายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น เพือใช้ในสํานักงานของกองการ
ศึกษา เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เครืองเขียนต่าง ๆ
 ผงหมึกถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว สมุดทางราชการ และวัสดุอืนๆ ที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น เพือใช้ใน
กองการศึกษา เช่น หลอดไฟ บัลลาร์ด สาย
ไฟฟ้า ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ลําโพง หม้อแปลง เครืองตัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์ และชินส่วนวิทยุ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็น
ต้น เพือใช้ในกองการศึกษา  เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ด
มือ ช้อนส้อม ผงซักฟอก สบู่ นํายาล้างห้องนํา แปรงถูพืน กระดาษทิช
ชู ถ้วย ชาม แก้วนํา หม้อ กระดาษชําระ ตะกร้า ถุงพลาสติก ชันวางของ ที
นอน หมอน มุ้ง และวัสดุอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,045,745 บาท
1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 398,658.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ทีจัดตังขึนเองและรับถ่ายโอนภารกิจ ของเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา ใช้ข้อมูลจํานวนเด็กเล็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2560 จํานวนรวม
ทังสิน 190 คน จํานวน 260 วัน แยกเป็น
 1.1 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวิเชตร์มณี  จํานวนเด็ก  40 คน 
 1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ  จํานวนเด็ก 40 คน 
 1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี   จํานวนเด็ก 30 คน 
 1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนําริน  จํานวนเด็ก 40 คน 
 1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือด หมู่ 9  จํานวนเด็ก 40 คน 
2) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา  จํานวน 388,167.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาลในโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางคํา จํานวนทังสิน 185 คน จํานวน 260 วัน 
3) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน (สพฐ.)  จํานวน 1,258,920.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6
  แยกเป็น
3.1 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10
 มิถุนายน 2560 จํานวนทังสิน 140 คน จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 293,748.- บาท
3.2 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10
 มิถุนายน 2560 จํานวนทังสิน 460 คน จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 965,172.- บาท
(อปท.เป็นหน่วยจัดซือจัดจ้างให้แก่สถานศึกษาตามภารกิจถ่ายโอนงบ
ประมาณ อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซือจัด
จ้างอาหารเสริม (นม) เป็นเพียงราคาจัดสรรตาม
หลักเกณฑ์ทีได้ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ  เทศบาลนําเงินรายได้
สมทบอัตราคนละ 0.70 บาท รวมตังงบประมาณรองรับในอัตราคน
ละ 8.07 บาทต่อวัน)
ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานการ
ศึกษา  ลําดับที 4  หน้า 63)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็น
ต้นเช่น ค่าซือแอสฟัลท์ติกสําเร็จรูป หิน ดิน ทราย หินคลุก ท่อระบาย
นํา ไม้ สี แปรงทาสี กระเบือง จอบ เลือย ฯลฯ และสิงของอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น พู่กันและสี, ฟิล์ม, ฟิล์มสไลด์, แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง
อัด ขยาย ,ภาพถ่ายดาวเทียม และวัสดุอืน ๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ยา วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ นํายา
ต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สียิมซ่า ผงบัพเฟอร์ เข็มเจาะโลหิต เปลหามคนไข้ ชุด
นํายาตรวจหาเชือโรคอย่างรวดเร็ว เครืองแก้วต่างๆ และวัสดุอืนทีสามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์, อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช, พันธุ์พืช, พันธุ์
สัตว์, ปุ๋ย, กระถาง ,ต้นไม้, สปริงเกอร์, สายยาง, จอบขุด, เสียมพรวน, บัว
รดนํา กรรไกรตัดกิง และวัสดุอืนๆทีสามารถ เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น พู่กันและสี, ฟิล์ม, ฟิล์มสไลด์, แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง
อัด ขยาย ,ภาพถ่ายดาวเทียม และวัสดุอืน ๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น เช่น เครืองแบบ, เสือ, กางเกง, ผ้า, เครือง
หมายยศและสังกัด, เข็มขัด, ถุงเท้า, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก และวัสดุอืนๆ
ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)

วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ลูกฟุตบอล ,ตะกร้อ ,วอลเล่ย์บอล และรายการ
อืนๆทีเกียวข้อง เพือเป็นวัสดุกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางคําเพือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไปได้ใช้
เล่นกีฬา ออกกําลังกายเสริมสร้างพัฒนาการตามวัย 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็น
ต้น เพือใช้ในกองการศึกษา เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด, เมมโมรีชิป, แป้น
พิมพ์, หมึกเครืองพิมพ์, ตลับผงหมึก, นํายาทําความสะอาด, สาย
ไฟฟ้า, สาย USB, สายเคเบิล, เมมบอร์ด, เครืองกระจายสัญญาณ, แผ่น
วงจรอิเลกทรอนิกส์, เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ,ซีดี
รอม, โปรแกรมกําจัดไวรัส และวัสดุอืน ๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในรายจ่าย
ประเภทนี
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ สือการเรียนการ
สอนทําด้วยพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปลํา เบาะยูโด ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 276,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 84,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคําทัง 5 ศูนย์ และโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความดูแล
ของเทศบาลตําบลเวียงพางคําทัง 5 ศูนย์ และโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความดูแล
ของเทศบาลตําบลเวียงพางคําทัง 5 ศูนย์ และโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือ
สาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์
เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เพือจ่าย
เป็นทีใช้ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบล
เวียงพางคําทัง 5 ศูนย์ และโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)
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งบลงทุน รวม 863,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 313,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางานแบบมีล้อเลือน จํานวน 19,800 บาท
- เพือจัดหาเก้าอีสํานักงาน จํานวน 9 ตัว ราคาตัวละ 2,200 บาท เพือใช้
ในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  คุณลักษณะ
พืนฐาน ขา 5 แฉก มีล้อเลือน  หุ้มหนังเทียม มีพนักพิงระดับกลางมีท้าว
แขน ปรับระดับขึนลง 
- เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1986 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 จัดซือในราคาท้องตลาดหรือราคาทีเคยจัดซืออย่าง
ประหยัด โดยมีเหตุผลดังนี
1.วัตถุประสงค์ : เพือให้ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจําเป็น : เนืองจากเก้าอีเดิมชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : สามารเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และการเรียนการสอนให้ดีขึนได้
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 4  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์สํานักงาน หน้า 2   ลําดับ
ที 12

เก้าอีนักบริหาร จํานวน 7,500 บาท
- เพือจัดหาเก้าอีนักบริหาร จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,600 บาท เพือใช้
ในการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
คํา คุณลักษณะพืนฐาน ขา 5 แฉก มีล้อเลือน  หุ้มหนังเทียม มีพนักพิง
ระดับสูง มีท้าวแขน ปรับขึน – ลง ด้วยโช๊คแก๊ส 
- เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1986 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 จัดซือในราคาท้องตลาดหรือราคาทีเคยจัดซืออย่าง
ประหยัด โดยมีเหตุผลดังนี
1.วัตถุประสงค์ : เพือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจําเป็น : เนืองจากเก้าอีเดิมชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : สามารเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการประชาชนของพนักงานเทศบาลให้ดีขึนได้
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 4  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์สํานักงาน หน้า 3   ลําดับ
ที 21
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ชันวางรองเท้าเหล็ก 3 ชัน จํานวน 18,000 บาท
- เพือจัดหาชันวางรองเท้าเหล็ก 3 ชัน ราคา 4,500.-บาท จํานวน 4 อัน
คุณลักษณะพืนฐาน  ขนาดกว้าง 200 ซม. ลึก 33 ซม. สูง  80 ซม. มีล้อ
เลือน สําหรับเคลือนย้ายได้
- เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1986 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 จัดซือในราคาท้องตลาดหรือราคาทีเคยจัดซืออย่าง
ประหยัด โดยมีเหตุผลดังนี
1.วัตถุประสงค์ : เพือใช้ในโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงพางคํามี 
2. เหตุผลความจําเป็น : เนืองจากนักเรียนไม่มีทีวางรองเท้า
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : เพือให้จัดวางรองเท้าของนักเรียนให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 4  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์สํานักงาน หน้า 2  ลําดับ
ที 11

โต๊ะทํางาน จํานวน 36,000 บาท
เพือจัดหาโต๊ะทํางานสํานักงาน จํานวน 6 ตัว ราคาตัวละ 
6,000 บาท เพือใช้ในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้แล
เด็ก
คุณลักษณะพืนฐาน  โต๊ะทํางานเหล็ก  หน้า PVC มุมมน ขอบ PVC กัน
กระแทก มีทีพักเท้า 
- ภายนอกมีทังหมดรวม 4 ลินชัก
- ขนาด กว้าง 122 ซม. ลึก 66 ซม. สูง 75 ซม.
- เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1986 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 จัดซือในราคาท้องตลาดหรือราคาทีเคยจัดซืออย่าง
ประหยัด โดยมีเหตุผลดังนี
1.วัตถุประสงค์ : เพือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจําเป็น : เนืองจากโต๊ะเดิมชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : สามารเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 4 บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์สํานักงาน หน้า 3  ลําดับ
ที 20

โต๊ะทํางานนักบริหาร จํานวน 7,500 บาท
เพือจัดหาโต๊ะทํางานนักบริหาร จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 7,500 บาท เพือ
ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา 
คุณลักษณะพืนฐาน  โต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาด 5 ฟุต หน้า PVC มุม
มน ขอบ PVC กันกระแทก มีทีพักเท้า 
- เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1986 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 จัดซือในราคาท้องตลาดหรือราคาทีเคยจัดซืออย่าง
ประหยัด โดยมีเหตุผลดังนี
1.วัตถุประสงค์ : เพือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจําเป็น : เนืองจากเก้าอีเดิมชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : สามารเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 4  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์สํานักงาน หน้า 3   ลําดับ
ที 19
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ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะนักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 63,200 บาท
เพือจัดหาโต๊ะนักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน  40 ชุด ชุดละ 1,580
 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- ผลิตจากโฟเมก้าขาว พร้อมเก้าอี
- โต๊ะขนาด  กว้าง 35 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 50 ซม. 
- เก้าอีขนาด กว้าง 25 ซม. ลึก 28 ซม. สูง 54 ซม.
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1986 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 จัดซือในราคาท้องตลาดหรือราคาทีเคยจัดซืออย่าง
ประหยัด โดยมีเหตุผลดังนี
1.วัตถุประสงค์ : เพือให้ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลเวียง
พางคํา
2. เหตุผลความจําเป็น : ใช้ในการอํานวยความสะดวกการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา
 3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : สามารเพิมประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอนให้ดีขึนได้
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 4  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา หน้า 4   ลําดับ
ที 27

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองพ่นยา จํานวน 17,000 บาท
เพือจัดหาเครืองพ่นยา จํานวน 1 เครืองราคา 17,000.-บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
 เครืองพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว
- เป็นเครืองพ่นยาชนิดตังพืน 
- เครืองยนต์เบนซิน
- ขนาดเครืองยนต์ทีกําหนดเป็นขนาดแรงม้าขันตํา
  จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานงบประมาณ เดือน
มกราคม 2561 โดยมีเหตุผลดังนี
1.วัตถุประสงค์ : เพือใช้ในโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคําและภารกิจงาน
ของเทศบาล
2. เหตุผลความจําเป็น : ใช้เป็นการตัดหญ้า และกําจัดวัชพืชในโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางคําและภารกิจงานของเทศบาล
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : สามารถกําจัดวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์
ในโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา และภารกิจงานของเทศบาลให้ดีขึนได้
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 4  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์การเกษตร หน้า 4
   ลําดับที 32
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาด 40 นิว จํานวน 51,500 บาท
เพือจัดหาโทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ขนาด 40 นิว จํานวน 5
 เครือง  ราคาเครืองละ 10,300.-บาท 
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของภาพ 1920x1080 พิกเซล
- ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 40 นิว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเชือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์ 
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล
  จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เดือน
มกราคม 2561 โดยมีเหตุผลดังนี
1.วัตถุประสงค์ : เพือให้ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลเวียง
พางคํา
2. เหตุผลความจําเป็น : ใช้เป็นสือในการส่งเสริมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา
 3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : สามารเพิมประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอนให้ดีขึนได้
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 4  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่ หน้า 3   ลําดับที 24

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จํานวน 11,000 บาท
เพือจัดหาเครืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน  จํานวน 1 เครือง ราคา 11,000
.-บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
- เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด
  จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานงบประมาณ เดือน
มกราคม 2561 โดยมีเหตุผลดังนี
1.วัตถุประสงค์ : เพือใช้งานในโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคําและภารกิจ
งานของเทศบาล
2. เหตุผลความจําเป็น : ใช้เป็นการตัดหญ้ากําจัดวัชพืชในโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางคําและภารกิจงานของเทศบาล
 3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : สามารถกําจัดวัชพืช และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา และภารกิจงานของเทศบาลให้ดีขึน
ได้
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 4  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว หน้า 4
   ลําดับที 33
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
เพือจัดหาเครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 2 เครือง
 ราคาเครืองละ 16,000.-บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า
จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
  จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561  ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 โดยมี
เหตุผลดังนี
1.วัตถุประสงค์ : เพือให้ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลเวียง
พางคํา
2. เหตุผลความจําเป็น : ใช้เป็นสือในการส่งเสริมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา
 3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : สามารเพิมประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอนให้ดีขึนได้
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 4  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้า 4
   ลําดับที 31

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่หรือ
ทรัพย์สินอืน ๆ ทีอยู่ในความดูแลของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 550,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมและปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินทีดินและสิงก่อ
สร้าง

จํานวน 550,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายเพือ
ดัดแปลง ต่อเดิมหรือปรับปรุงสิงก่อสร้าง ทําให้ทีดินและสิงก่อสร้างมีมูลค่า
เพิมขึึน รวมถึงเพือติดตังระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา อุปกรณ์ต่างๆซึง
เป็นการติดตังครังแรกในอาคาร  เป็นการดําเนินการพร้อมกันหรืือภาย
หลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตังครังแรกในสถานทีราชการ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560 จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 150,000 บาท เงิน
รายได้เทศบาล จํานวน 400,000 บาท ***ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานการศึกษา ลําดับที  1
  หน้า 170)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,865,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,865,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดหาบุคลากรท้องถินพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษา
ต่างประเทศ (ภาษาจีน)

จํานวน 108,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดเพือเป็นค่าใ◌้ช้จ่ายจ้างครูสอนภาษจีน
ตาม โครงการจัดหาบุคลากรเพือพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาต่าง
ประเทศ (ภาษาจีน)  เพือการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะภาษา
จีนให้กับเด็กและเยาวชน  จํานวน 1 อัตรา
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน แผนงานการศึกษา ลําดับที 7
 หน้า 184)
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โครงการจัดหาบุคลากรท้องถินพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับ
ประถมวัย

จํานวน 108,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดเพือเป็นค่าใ◌้ช้จ่ายจ้างครูตามโครงการจัด
หาบุคลากรท้องถินพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับเพือการ
สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย  จํานวน 1 อัตรา
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานการศึกษา ลําดับที  6
  หน้า 184)
       
 
 

 

โครงการจัดหาบุคลากรพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนเด็กอนุบาล จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานโรงเรียนเจ้าพ่อ
หลวงอุปถัมภ์ ๕ เพือเป็นค่าใช้จ่ายจ้างครูตามโครงการจัดหาบุคลากรท้อง
ถินพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  เพือการสนับสนุน
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กระดับอนุบาล  จํานวน 2 อัตรา
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า182) 

โครงการส่งเสริมการเ◌ียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า (อาข่า) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานโรงเรียนเจ้าพ่อ
หลวงอุปถัมภ๕์ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่า (อา
ข่า) เพือเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานจัดนิทรรศการและสืบสานวัฒนธรรม
ชนเผ่า (อาข่า)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานการศึกษา ลําดับที 2
   หน้า 182)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานการศึกษา ลําดับที 3
   หน้า 183)
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โครงการสปานวดฝ่าเท้า จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานโรงเรียนเจ้าพ่อ
หลวงอุปถัมภ์ ๕  ตามโครงการสปานวดฝ่าเท้า  เพือเป็นค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินงาน สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้สปานวดฝ่าเท้า
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานการศึกษา ลําดับที 3
   หน้า 183)

โครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนระดับชันอนุบาล - ประถมศึกษาปี
ที 6 (โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5)

จํานวน 560,000 บาท

เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานโรงเรียนเจ้าพ่อ
หลวงอุปถัมภ์ ๕ เพือเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน ตาม โครงการอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ระดับชันอนุบาล-ประถมศึกษาปีที 6
 (โครงการอิมมือเทียง)จํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2561 จํานวน
นักเรียน 140 คน จัดสรร 100% ของจํานวนนักเรียน อัตรามือละ 20
 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน   จํานวน 560,000.- บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานการศึกษา ลําดับที  4
  หน้า 183)

โครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนระดับชันอนุบาล - ประถมศึกษาปี
ที 6 (โรงเรียนบ้านป่าเหมือด)

จํานวน 1,840,000 บาท

เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานโรงเรียนบ้านป่า
เหมือด ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับชัน
อนุบาล-ประถมศึกษาปีที 6 (โครงการอิมมือเทียง) จํานวนเด็ก ณ วันที 10
 มิถุนายน 2561 จํานวนนักเรียน 460 คน จัดสรร 100% ของจํานวนนัก
เรียน อัตรามือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน   จํานวน 1,840,000
.- บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานการศึกษา ลําดับที 5
   หน้า 183)

วันทีพิมพ์ : 12/8/2561  13:09:41 หน้า : 59/108



งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างใน
การถ่ายสําเนา เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเล่ม
อืนใด ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาล
ตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณา ประชา
สัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของเทศบาลตําบล ในสือประเภท
ต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทํา
โปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย และ
ค่าใช้จ่ายเพือโฆษณาและเผยแพร่อืนๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี 
(3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี 
(4) ค่าเบียประกัน  
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่ารับวารสารและสิง
พิมพ์ต่างๆ 
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอย่างหนึง  อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ค่าจ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมิน
องค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกําจัดปลวก
หรือแมลง ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทําของ และค่าจ้างเหมา
อืนๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาล
ตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนยาว ใช้ไปแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึง
รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือจัด
หาสิงของทีใช้ในการประกอบและอะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ให้กลับคืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ หรือ
ค่าซ่อมกลางและรายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น เพือใช้ในสํานักงานของกองการ
ศึกษา เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เครืองเขียนต่าง ๆ
 ผงหมึกถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว สมุดทางราชการ และวัสดุอืนๆ ที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี รวมถึงจัดซือหนังพิมพ์ประจําหมู่
บ้าน หรือหนังสือวารสารนิตยสารต่างต่างๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,945,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,720,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,660,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติหน้าทีสนับสนุน
การ ปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนฯลฯ ของเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิงแวด
ล้อม เพือ พัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบบริการอนามัยสิงแวดล้อมของ
เทศบาลและจัดทําเอกสารดําเนินโครงการ/กิจกรรม ให้ผ่านการประเมิน
คุณภาพ ระบบบริการอนามัยสิงแวดล้อมทัง 4 ด้าน ได้แก่
   1) การจัดการสุขาภิบาลอาหาร 
   2) การจัดการคุณภาพนําบริโภค
   3) การจัดการสิงปฏิกูล
   4) การจัดการมูลฝอย
ตลอดจนการจ้างเหมาบริการอืนๆ เพือปฏิบัติงานในการให้
บริการ ประชาชน หรือค่าใช้จ่ายอย่างอืนทีมีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที  9 ธันวาคม 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  แผนงานสาธารณสุข  ลําดับ
ที  1 หน้า 171 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 560,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
   1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกเชิงรุก
   2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามปฏิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี
   3. โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อ
   4. โครงการสร้างสุขภาพดีวิถีไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อ
   5. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตสดใส สถานีเติมใจคลายทุกข์
   6. โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยสายใยรักครอบครัว
   7. โครงการสร้างโภชนาการดี สุขภาพดี ชีวิตมีสุข
   8. โครงการคนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลียง ไม่เสียงเอดส์
   9. โครงการให้ความรู้การดูแลส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
   10. โครงการยิมสดใส คนเวียงพางคําฟันดี
   11. โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเรืองการดูแลสุขภาพจากสารพิษ
   12. โครงการสุขใจใกล้บ้าน   
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
1) ค่าดําเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ทําหน้าทีดูแลสุขภาพในหมู่
บ้าน/ชุมชน อบรม อสม. แกนนําสุขภาพในการควบคุมและป้องกัน
โรค การจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพ จัดทําแผ่นพับ ป้าย สือสิงพิมพ์เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ การสํารวจข้อมูลเพือสร้างสุขภาวะในพืนที
2)กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
3)กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ รวมถึง
การเตรียมความพร้อมการแก้ไขโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน
4)การดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ การดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว  (LTC) โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้และการมีส่วน
ร่วมในการดูแลสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคในชุมชน
โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและรณรงค์ เช่นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าจัดทําใบประกาศเกียรติคุณ อสม.ดีเด่น ค่าเช่าเครือง
เสียง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตกแต่งและจัดสถาน
ทีค่าเช่าสถานที ค่าสนับสนุนการจัดนิทรรศการ ค่าของรางวัล ค่าป้ายและ
สือประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0815.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ.2557
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานสาธารณสุข  ลําดับที  1-
 5, 7 - 13 หน้า 80 – 84 และเปลียนแปลงฉบับที 2  ยุทธศาสตร์ที 1 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานสาธารณสุข ลําดับที 2
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิงแวดล้อมภายใน
ชุมชน

จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
   1. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนและอนามัยสิงแวดล้อม
   2. โครงการพัฒนาระบบและกระบวนการขออนุญาตประกอบกิจการ
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข   พ.ศ.2535 และการควบคุมแก้ไขปัญหา
เหตุรําคาญ
   3. โครงการชุมชนร่วมใจสร้างสุขภาวะลดพาหะนําโรครักษาสิงแวด
ล้อม
   4. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิงแวด
ล้อม  (EHA : Environmental  Health)
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
1) ค่าดําเนินงานโครงการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิงแวดล้อมภายใน
ชุมชน โดยประเมินตนเองตามแบบมาตรฐานคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิงแวดล้อมตามมาตรฐานการบริการสาธารณะให้ผ่านเกณฑ์
ประเมินประสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) การจัดทําแผนตรวจสอบคุณภาพนําอุปโภคบริโภค การอบรมให้ความ
รู้เกียวกับการตรวจสอบคุณภาพนําประปาโดยเครืองมือภาคสนามอย่าง
ง่าย การเฝ้าระวังการจัดการนําเสียในชุมชน
การจัดกิจกรรมเพือดําเนินการฟืนฟูและบําบัดนําเสียครัวเรือนโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน การสร้างเครือข่ายชุมชนเพือเฝ้าระวังคุณภาพ
นํา ฯลฯ
3) การบริหารจัดการปรับปรุงห้องนําสาธารณะ สถานทีท่องเทียว สถานที
สาธารณะในชุมชนให้ได้มาตรฐาน  
4) การดําเนินงานมหกรรมอาหาร การเฝ้าระวังคุณภาพอาหารทีจําหน่าย
ในตลาดสดและสถานประกอบการอาหารในเขตเทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา การพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร 
5) การส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการแต่งผมเสริมสวยในเขต
เทศบาลตําบลเวียงพางคําฯลฯ 
โดยค่าใช้จ่ายทุกดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้ทุกรายการภายในวงเงิน
งบประมาณทีตังไว้   
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 397 ลงวันที 21 ก.พ.2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 การการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานสาธารณสุข  ลําดับ
ที  24,25,27,29  หน้า 89 - 92)
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โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจําเทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา

จํานวน 700,000 บาท

1) การดําเนินงานส่งเสริมฟืนฟูสุขภาพผู้ป่วย หลังการรักษาและการจัด
กิจกรรมสงเสริมการดําเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจําเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0891.3/ว2826 ลงวันที 17 กันยายน 2553  เป็นค่า
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประจํารถปฏิบัติการฉุกเฉินและบุคลากรทางการแพทย์
- ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพือปฏิบัติงาน
ประจําในชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เพือให้
บริการตลอด 24 ชัวโมง
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การให้ความรู้เครือข่ายภาคประชาชนใน
การปฐมพยาบาลเบืองต้นและของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เพือให้บริการ
ตลอด 24 ชัวโมง
3)สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูง
อายุและคนพิการของ  อปท. ตามแผนงานให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัย ดังนี
- ออกหน่วยเคลือนทีเพือบริการตรวจสุขภาพเบืองต้นแก่ผู้สูงอายุและคน
พิการ
- จัดเป็นหน่วยเคลือนทีสําหรับรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินแก่ผู้สูงอายุและ
คนพิการ กําหนดให้มีการแจ้งเรียกหน่วยเคลือนทีสําหรับรักษาพยาบาล
แบบฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชัวโมง จากหมายเลขโทรศัพท์ทีกําหนด
- สนับสนุนภารกิจยานพาหนะและอุปกรณ์รักษาพยาบาลเบืองต้นรับผู้ป่วย
ฉุกเฉินไปส่งต่อให้กับโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย โดยกรณีปกติจัดให้เป็น
หน่วยพาหนะรับส่งผู้สูงอายุและคนพิการทีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
โดยค่าใช้จ่ายทุกดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้ทุกรายการภายในวงเงิน
งบประมาณทีตังไว้   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 08/91.3/ว 2826  ลงวันที 17
 กันยายน 2553
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานสาธารณสุข  ลําดับ 15
 หน้า 85)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายาฆ่าเชือ
โรค นํายาตรวจหาเชือโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบืองต้น (SI-2) ชุดทดสอบ
นํามันทอดซํา ชุดทดสอบอาหาร ชุดตรวจสอบคุณภาพนําดืมฯลฯ และเพือ
จ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ยา วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ นํายา
ต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สียิมซ่า ผงบัพเฟอร์ เข็มเจาะโลหิต เปลหามคนไข้ ชุด
นํายาตรวจหาเชือโรคอย่างรวดเร็ว เครืองแก้วต่างๆ และวัสดุอืนทีสามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 ด้านการ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานสาธารณสุข  ลําดับที  1
  หน้า 171)
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น เช่น เครืองแบบ, เสือ, กางเกง, ผ้า, เครือง
หมายยศและสังกัด, เข็มขัด, ถุงเท้า, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก และวัสดุอืนๆ
ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 ด้านการ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานสาธารณสุข  ลําดับที  1
  หน้า 171)

งบเงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการผ่าตัดทําหมันเพือลดจํานวนสุนัขและแมวทีเป็นพาหะของโรคพิษ
สุนัขบ้า   ในสุนัขและแมวทีไม่มีเจ้าของในพืนทีจังหวัดเชียงราย

จํานวน 5,000 บาท

- อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่สาย ตามโครงการผ่าตัดทําหมัน เพือ
ลดจํานวนสุนัขและแมวทีเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวที
ไม่มีเจ้าของในพืนทีจังหวัดเชียงราย
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561  - 2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 2  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน แผนงานสาธารณสุข  ลําดับที 2 หน้า 8) 

เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน ตามโครงการ พระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 220,000.-บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561  - 2564 เพิมเติม ฉบับที 2
  พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผน
งานสาธารณสุข  ลําดับที 1 หน้า 6 -7) 
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 432,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 432,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติหน้าทีสนับสนุน
การ ปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนในภารกิจทีขาดแคลน และไม่
ซําซ้อนกับภารกิจปกติ ฯลฯ ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา สนับสนุน
ภารกิจศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ชุมชนด้านสาธารณสุข หรือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก เพือปฏิบัติงานต่างๆ ของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ตลอดจนการจ้างเหมาบริการอืนๆ เพือปฏิบัติงานในการให้
บริการ ประชาชน หรือค่าใช้จ่ายอย่างอืนทีมีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที  9 ธันวาคม 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  แผนงานสาธารณสุข  ลําดับ
ที  1 หน้า 171 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและการเรียนรู้ชุมชนด้านสาธารณสุข จํานวน 210,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
1. โครงการส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขในระดับเทศบาลตําบล
2. โครงการจัดตังศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา
3. โครงการฝึกอบรม อสม.เตรียมความพร้อมการดูแลสุขภาพ และผู้ป่วย
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงาน
1) โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ชุมชนด้านสาธารณ
สุข สนับสนุนกองทุน สปสช. ในการจัดกิจกรรมต่างๆ แยกเป็น
 - ค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสําหรับแพทย์ พยาบาลและเจ้า
หน้าทีอืนๆ ทีเกียวข้อง 
 - ค่าใช้จ่ายอบรมด้านสาธารณสุขในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ
ในงานสุขาภิบาลอาหาร กลุ่มเสียง และด้านการส่งเสริมสุขภาพฯ  เพือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
2) ดําเนินการจัดสถานทีทีให้บริการตรวจ และจ่ายยาเบืองต้น ยาสามัญ
ประจําบ้าน โดยเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขของเทศบาลในการตรวจ
สุขภาพของประชาชน เป็นภารกิจการให้บริการด้านการรักษา
พยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟืนฟูสุขภาพ การ
ให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่ อสม.ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ดูแลและครอบครัว รวม
ทังคนในชุมชน 
3) สนับสนุนภารกิจศูนย์ส่งเสริมฟืนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและเด็ก  สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนฯ โดยดําเนินงานตามกรอบกิจกรรม
งานส่งเสริมสุขภาพสําหรับเทศบาล ได้แก่
- การส่งเสริมสุขภาพหญิงตังครรภ์เพือทารกแรกเกิดนําหนักดี
- การควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงวัยเจริญ
พันธุ์(อายุ 15 - 44 ปี)
- การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย (อายุแรกเกิด-5ปี)
- การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- การควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็ก
ปฐมวัย
- ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนเทศบาล น่าอยู่ในชุมชน
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- การเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตและการให้อาหารเสริม (นม)สําหรับ
เด็กนักเรียน
- การสนับสนุนกิจกรรมการวางแผนครอบครัว
- การสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
โดยค่าใช้จ่ายทุกดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้ทุกรายการภายในวงเงิน
งบประมาณทีตังไว้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานสาธารณสุข   ลําดับที  14, 16
 และ 22 หน้า 84,85,88)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 22,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขฯ
(ปรากฏแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที  6  ด้านการ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานสาธารณสุข  ลําดับที  1
 หน้า 170)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที  6  ด้านการ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานสาธารณสุข  ลําดับที  1
 หน้า 170)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือ
สาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์
เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการทีใช้ใน
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที  6  ด้านการ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานสาธารณสุข ลําดับที  1
  หน้า 170)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะน่ารู้สําหรับผู้สูงอายุและครอบครัว จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
  1.โครงการคืนความสดใสสู่วัยชรา
  2.โครงการครอบครัวอบอุ่น ครอบเข้มแข็ง
  3.โครงการครอบคุณธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็ง
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมธรรมะน่ารู้ การแลกเปลียนเรียน
รู้ การดําเนินงานภารกิจด้านผู้สูงอายุกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร
ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่า
ป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด จัดบูธนิทรรศการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบีย
เลียง ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าเช่าทีพัก ค่าของทีระลึก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าอัดภาพ ค่าขยาย
ภาพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 24
  ลงวันที 4 มกราคม 2561 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานสังคมสงเคราะห์  ลําดับ
ที 2, 17,18 หน้า 93 และ 99)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
1. โครงการส่งเสริมการจ้างงานช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ก่อนวัยอันสมควร
เพือดําเนินการ
1) การฝึกอบรม กิจกรรมเวทีประกวด การแสดงศักยภาพเด็กและ
เยาวชน การรณรงค์ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจ้าง
ดนตรี ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดทํา
เอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที ค่าจ้างเหมาจัด
สถานทีและไฟฟ้า ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบ
ประกาศ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมา จัดบูธ ค่ายานพาหนะ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
2) กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน สนับสนุนการจัดตังสภา
เด็กเยาวชน การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของเด็กอายุ 2-5 ปี ก่อน
เข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา
เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานสังคมสงเคราะห์  ลําดับ
ที  3 , 11 หน้า  94,97)
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกียวข้อง จํานวน 100,000 บาท
เพือดําเนินงานโครงการ ดังนี
   1. โครงการแบ่งปันนําใจรอยยิมสู่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ทีพึง
   2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเวียงพางคํา 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ต่างๆ แก่ผู้สูงอายุและผู้
เกียวข้อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย การจัด
กิจกรรมนันทนาการ การอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)ฯลฯ โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่า
ป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที ค่าจ้างเหมาจัด
สถานทีและไฟฟ้า ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทําใบ
รับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเห
มาจัดบูธ ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ค่าเบียเลียง ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตลอดจนเป็นค่าดําเนินงานตามแนวทางการจัด
สวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ และคนพิการของ อปท.ตาม 4 กิจกรรม
หลัก ได้แก่ 1)งานให้บริการด้านสุขภาพอนามัย 2)งานส่งเสริมการอยู่ร่วม
กัน และสร้าง
ความเข้มแข็งด้านองค์กรผู้สูงอายุ และคนพิการ 3)งานส่งเสริมอาชีพหรือ
รายได้ของผู้สูงอายุและคนพิการ 4)งานด้านการบริหารจัดการระบบ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0810.6/ว 24  ลงวันที 4 มกราคม 2561  และตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานสังคม
สงเคราะห์  ลําดับ ที  5  หน้า 95 และเพิมเติม ฉบับที 3 ลําดับที 2

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือดําเนินงาน
     -โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับความสําคัญของผู้
สูงอายุ กิจกรรมรดนําดําหัวแบบพืนเมืองล้านนา ฯลฯ เช่น ค่าจัดทํา
เอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีและไฟฟ้า ค่าเช่าเครือง
เสียง ค่าจ้างเหมาจัดบูธ ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติ
บัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่ายานพาหนะ ค่าอัด
ภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเครืองสักการะ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบียเลียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0810.6/ว 24  ลงวันที 4 มกราคม 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที  3
  ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานสังคม
สงเคราะห์  ลําดับที  1 
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือดําเนินงานโครงการ ดังนี
  1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟืนฟูสมรรถภาพผู้พิการและครอบครัว
  2. โครงการปรบปรุงซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้กับประชาชน
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
1) การฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ  แก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้
ทีพึง และผู้เกียวข้อง ฯลฯ เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้าย
และเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที ค่าจ้างเหมาจัด
สถานทีและไฟฟ้า ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าจ้างเหมาจัดบูธ ค่าโล่รางวัล เงิน
รางวัล ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมา
การแสดง ค่ายานพาหนะ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ค่าเบียเลียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง
2) การสํารวจจัดทํา/ปรับปรุงฐานข้อมูล คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ทีพึง
3) การออกหน่วยเคลือนทีตรวจเยียมคนพิการ ตรวจสุขภาพคนพิการ จัด
หาอุปกรณ์ สิงอํานวยความสะดวกอืนๆ จัดทําทางลาด ห้องนํา ทีจอด
รถ  ป้าย ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารภายในอาคารสําหรับคนพิการ เป็นต้น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557,
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานสังคมสงเคราะห์  ลําดับ
ที  4,10 หน้า 94,96)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี จํานวน 90,000 บาท
เพือดําเนินงานโครงการ ดังนี
   1.โครงการอบรมให้ความรู้เรืองการช่วยเหลือคุ้มครองแก่เด็กและสตรี 
ของศูนย์ช่วยเหลือ OSCC
   2. โครงการส่งเสริมความรู้เรืองการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรี
   3. โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นําแก่สตรีในยุคปัจจุบัน
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ต่างๆ แก่กลุ่มสตรี การเฝ้า
ระวังความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมวันสตรีสากล กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ สนับสนุนกองทุนพัฒนาสตรี กลุ่มแม่บ้าน การให้ความรู้เรืองสิทธิ
และหน้าทีของสตรี กิจกรรมสนับสนุนเพือส่งเสริมความรักและความ
อบอุ่นในครอบครัว  ตามแนวทางมาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรีฯ
ลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่ากระเป๋า
เอกสาร ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่า
เช่าสถานที ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีและไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครือง
เสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่า
จ้างเหมาการแสดง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าเบียเลียง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานสังคมสงเคราะห์  ลําดับ
ที  6,8,9 หน้า 95 - 96)
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือดําเนินงาน
   - โครงการความรักมิตรภาพ และกําลังใจแก่ผู้ติดเชือเอดส์ และ
ผู้พิการ 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้เกียวข้อง กิจกรรมป้องกันผู้ติดเชือรายใหม่ จัดทําสือรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกียวกับการป้องกันโรคเอดส์ การให้ความรู้เด็ก
ในสถานศึกษา ฯลฯ ค่าจัดทําเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายและ
เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าพาหนะ ค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานสังคมสงเคราะห์  ลําดับ
ที  7 หน้า 95)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,274,020 บาท
งบบุคลากร รวม 2,231,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,231,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,459,340 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ประจําปี จํานวน 5 อัตรา ตังจ่ายให้ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2561 - 2563 รวมตําแหน่ง
ว่าง ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือน เลือนระดับของพนักงาน
เทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน  ลําดับที 1
  หน้า 172)    

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารตามระเบียบฯ ในอัตราเดือนละเท่ากับอัตรา
เงินประจําตําแหน่งทีได้รับ เพือจ่ายให้กับ ผู้อํานวยการกองช่าง ตัง
ไว้ 67,200 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  แผนงานเคหะและชุมชน  ลําดับ
ที 1  หน้า 172)    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1
 ราย เดือนละ 5,600 บาท และเงินประจําตําแหน่งวิศวกร เดือนละ 3,500
 บาท  จํานวน 12 เดือน  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับที 1
 หน้า 172)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 573,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในกองช่าง จํานวน 4
 อัตรา ตังจ่ายให้ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2561 – 2563  รวมตําแหน่งว่าง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน  ลําดับ
ที 1  หน้า 172)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 64,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจที
ปฏิบัติหน้าทีในกองช่าง จํานวน 4 อัตรา ตังจ่ายให้ครบ 12 เดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี เทศบาลตําบลเวียงพางคํา พ.ศ.2561 – 2563
  รวมตําแหน่งว่าง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน  ลําดับ
ที 1  หน้า 172)

งบดําเนินงาน รวม 1,692,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจําเป็นพิเศษนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ ซึงมีสิทธิเบิกได้    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิแผนงานเคหะและชุมชน  ลําดับที 1
  หน้า 172)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 17,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกอง
ช่าง ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามหนังสือกรมบัญชี
กลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 1 หน้า 172)
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ค่าใช้สอย รวม 750,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ของเทศบาล  เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าซักฟอก ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (ราย
จ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
ค่าติดตังไฟฟ้า (1)ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานทีราชการเพือให้
ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า (2)ค่าจ้างเหมาเดินสาย
และติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
2) ค่าติดตังประปา (1)ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้
เทศบาลได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตังมาตรวัดนําและอุปกรณ์
ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา (2)ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา
และติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์
3) ค่าติดตังโทรศัพท์ (ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้
สาขา ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน) ค่าติดตัง
เครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่ารับวารสารและสิงพิมพ์  ฯลฯ 
หรือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก เพือปฏิบัติงาน
ต่างๆ ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา การจ้างเหมาซึงมีทังค่าสิงของ และค่า
แรงงาน (ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิงของ) และค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้
รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออกของ ค่าจ้างผู้
แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น
4) ค่าจ้างผู้ช่วยช่างไฟฟ้า และพนักงานขับรถกระเช้า จํานวน  2
  คน อัตราค่าจ้าง 9,000.-บาท/คน/เดือน  เพือช่วยเหลือสํารวจออกแบบ
และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน และขับรถกระเช้า  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 71220 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
5) ค่าจ้างงานสํารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง  งานตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานทางเทคนิคต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีเข้าลักษณะรายที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 1   หน้า 172)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายก
เทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ที
เกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 1  หน้า 172)

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจตรวจสอบและจัดทําผังหมู่บ้าน ทีสาธารณะ แนวเขต
ปกครองท้องถินในเขตพืนทีเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําผังหมู่บ้าน/ชุมชน ทีสาธารณะในเขต
พืนที การสํารวจตรวจสอบและจัดทําแนวเขตการปกครองท้องถินและผัง
เมืองของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที 4
 การพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 1,2 หน้า 137)

ค่าซ่อมแซมและการบํารุงรักษายานพาหนะ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมและการบํารุงรักษายานพาหนะ 2 ระดับ คือ
  1) การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุอะไหล่มีอายุการใช้
งานปกติระหว่าง 4 -6  หรือระยะทางใช้ระหว่าง 60,000 -120,000
 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน 
 2) การซ่อมกลาง คือการซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ 6
 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร กิโลเมตร แล้วแต่ระยะ
ใดถึงก่อน  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที  20 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 1  หน้า 172)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่
ในความดูแลของเทศบาลตําบล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 1   หน้า 172)
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ค่าวัสดุ รวม 895,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็น
ต้น เพือใช้ในกองช่าง  เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้
บรรทัด เครืองเขียนต่าง ๆ ผงหมึกถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน  2559  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 1  หน้า 172)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็น
ต้นเช่น ค่าซือแอสฟัลท์ติกสําเร็จรูป หิน ดิน ทราย หินคลุก ท่อระบาย
นํา ไม้ สี แปรงทาสี กระเบือง จอบ เลือย ฯลฯ และสิงของอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน  2559  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 1 หน้า 172)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็น
ต้น เพือใช้ในเพือใช้ในกองช่าง  เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัว
เทียน แม่แรง ล็อคพวงมาลัย ล็อคเกียร์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ สําหรับ
รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกนํา รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะ
อืนๆ ของเทศบาลตําบล และวัสดุอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทราย
จ่ายนี
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน  2559  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 1 หน้า 172)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น นํามันเชือเพลิง นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง นํามันจารบี ก๊าซหุงต้ม นํามันหล่อลืนต่าง ๆ ทีใช้กับรถ
ยนต์ทุกประเภท รถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า เครืองพ่นยา เครืองพ่น
หมอกควัน และวัสดุอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน  2559  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 1 หน้า 172)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แลกเปลียน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอืนใด เพือให้ได้
มาซึงกรรมสิทธิในสิงของทีเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 1   หน้า 172)

งบลงทุน รวม 350,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล และยานพาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อม
บํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่า
ครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 1 หน้า 172)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมและปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินทีดินและสิงก่อ
สร้าง

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายเพือ
ดัดแปลง ต่อเดิมหรือปรับปรุงสิงก่อสร้าง ทําให้ทีดินและสิงก่อสร้างมีมูลค่า
เพิมขึน รวมถึงเพือติดตังระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา อุปกรณ์ต่างๆซึง
เป็นการติดตังครังแรกในอาคาร  เป็นการดําเนินการพร้อมกันหรือภาย
หลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตังครังแรกในสถานทีราชการ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 1 หน้า 172)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 675,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายสํารวจตรวจสอบและจัดทําผังไฟฟ้าสาธาณะและไฟฟ้าตามจุดเสียง 
ผังระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทีสําคัญในพืนที

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจตรวจสอบและจัดทําผังไฟฟ้า
สาธารณะ ไฟฟ้าตามจุดเสียงต่างๆ ตลอดจนทําแผนผังข้อมูลจุดติดตังเสียง
ตามสาย หอกระจายข่าว จุดติดตังกล้อง CCTV แผนผังระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ฐานข้อมูลอาคาร 9 ประเภท
และข้อมูลอืนๆ ทีสําคัญทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 71220 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 4
 การพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับที 1
 หน้า 172)

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็น
ต้น เพือใช้ในกองการศึกษา เช่น หลอดไฟ บัลลาร์ด สาย
ไฟฟ้า ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ลําโพง หม้อแปลง เครืองตัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์ และชินส่วนวิทยุ ฯลฯ 
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 1  หน้า 172)

งบเงินอุดหนุน รวม 425,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 425,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการวางท่อขยายเขตประปาบ้านเก้าหลัง หมู่ที 2 จํานวน 425,800 บาท
- เงินอุดหนุนสํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย  ตาม
โครงการวางท่อขยายเขตประปาบ้านเก้าหลัง หมู่ที 2 บ้านดอยงาม เพือ
ดําเนินการขยายเขตจําหน่ายนําและปรับปรุงท่อจ่ายนําประปาบ้านเก้า
หลัง หมู่ที 2
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 3 พ.ศ
.2561 บัญชีอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐ
วิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  แผนงาน
เคหะและชุมชน  ลําดับที 1  หน้า.......
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งานสวนสาธารณะ รวม 607,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 607,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 477,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 427,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ ดูแลรักษา
สวนหย่อมบริเวณทีสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ค่าจ้างแรงงาน
บุคคลภายนอกในการปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษา
ต้นไม้ เกาะกลางถนนพหลโยธิน และถนนสองข้างทาง ในพืนทีตําบลเวียง
พางคํา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกช่วยเหลือการปฏิบัติงานทีไม่ซํา
ซ้อนกับเจ้าหน้าทีหลัก  และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 1  หน้า 172)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 71220 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 4
 การพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับที 1
 หน้า 172)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสํานักงานน่าอยู่ น่ามอง สู่ถนนงามตา หน้าบ้านสะอาดประชาชนมี
สุข

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินกิจกรรมการพัฒนาสํานักงานน่าอยู่ น่ามอง และ
ขยายผลสู่หมู่บ้านและครัวเรือนภายในชุมชนให้มีความสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย การเสริมสร้างจิตสาธารณะ ครอบครัว-โรงเรียน-สังคม
คุณธรรม 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 5
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แผนงานเคหะและ
ชุมชน  ลําดับที 4 หน้า 150    

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์, อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช, พันธุ์พืช, พันธุ์
สัตว์, ปุ๋ย, กระถาง ,ต้นไม้, สปริงเกอร์, สายยาง, จอบขุด, เสียมพรวน, บัว
รดนํา กรรไกรตัดกิง และวัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 1  หน้า 172)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้รถนําสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน
พหลโยธิน และอาคาร สถานทีในทีสาธารณะทีอยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตําบล
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 1  หน้า 172)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 3,620,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,320,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของ อปท. พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิแผนงานเคหะและชุมชน  ลําดับที 1
  หน้า 172)

ค่าใช้สอย รวม 2,840,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 540,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1) ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึง อย่างใด ซึงมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ
 เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บ
ขยะ ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะทําความสะอาดถนน จ้างเหมาปราบ
วัชพืช ดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้ ค่าจ้างเหมาจัดทําของ และค่าจ้างเหมาอืนๆ ที
เกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
2) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการจัดเก็บมูลฝอยริมถนนสาย
หลัก  ,การจัดทําปุ๋ยหมัก ธนาคารกิงไม้ใบไม้เพือชุมชน การปฏิบัติงานจัด
เก็บมูลฝอยทัวไป หรือค่าใช้จ่ายอย่างอืนทีมีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 71220 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 1  หน้า 172)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

วันทีพิมพ์ : 12/8/2561  13:09:41 หน้า : 80/108



ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
และการคัดแยกขยะ

จํานวน 1,250,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
   1. โครงการสํานักงานน่าอยู่ ถนนงามตาหน้าบ้านสะอาด
ประชาชนมีสุข
   2. โครงการรักโลกร่วมใจรักษ์สิงแวดล้อม : เนืองในวันสิงแวดล้อม
   3. โครงการนําร่องศูนย์รีไซเคิลขยะในชุมชน
   4. โครงการหมู่บ้านนําร่อง “ศูนย์รีไซเคิลขยะในชุมชน”
   5. โครงการหมู่บ้านนําร่องถนนปลอดถังขยะ สร้างความสะอาด
สวยงามสู่ชุมชนน่าอยู่
   6. โครงการร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะพิทักษ์สิงแวดล้อม 
(Big Cleaning Day)
   7. โครงการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลและระบบบําบัดนําเสีย,การจัดการมลพิษทาง
สายตา,การประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลูกจิตสํานึกของประชาชน และการ
ดําเนินกิจกรรมอืนๆทีเกียวข้อง อาทิเช่น
(1) การจัดการขยะติดเชืออย่างถูกวิธี 
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม รณรงค์ เช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายไวนิลและแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งและจัดสถานที ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าจ้างจัดทําซุ้มนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(2) การดําเนินงานเมืองเวียงพางคําน่าอยู่ Big Cleaning Day)
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า
เครืองเสียง ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการทําความสะอาด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(3) การรณรงค์จัดการขยะในชุมชน ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้น
ทางตามหลักการ 3Rs การจัดทําฐานข้อมูลขยะมูลฝอย จุดรวมขยะ
อันตรายชุมชน
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม รณรงค์ เช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายไวนิลและแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งและจัดสถานที ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าจ้างจัดทําซุ้มนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(4) ค่าบริหารจัดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร โดยการฝังกลบ
(5) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟืนฟูสิงแวดล้อม จัดตัง
กลุ่ม/เครือข่ายอาสาสมัครรณรงค์ขับเคลือนการดําเนินการเรืองขยะ  และ
ปันจักรยานในชุมชนเพือมุ่งสู่สังคมน่าอยู่อย่างยังยืน
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะทํางานเมืองจักรยาน
เทศบาลฯ คณะทํางานเมืองจักรยานประจําชุมชน สมาชิกชมรมกลุ่มออก
กําลังกายจักรยานสีแดงประจําชุมชน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ในการส่ง
เสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มจัดตังเครือข่ายอาสาสมัครใช้จักรยาน ลดการ
ใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณนําเสียในครัวเรือน เพิมพืนทีสีเขียวในชุมชน ใช้
หลอดไฟประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เพือมุ่งสู่เมืองคาร์บอน
ตํา (Low Carbon City) เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ ตลอดจน
การอบรมส่งเสริมการใช้นําหมักชีวภาพ สารสกัดชีวภาพ จุลินทรีย์ ก้อน
จุลินทรีย์ เพือใช้ในก
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ารบําบัดนําเสีย โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่านําดืม ค่านําแข็ง ค่าป้ายและสือประชาสัมพันธ์ ค่าใช้
จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าจัดทําเอกสารสํารวจข้อมูลชุมชนเมือง
จักรยาน ค่าจ้างเหมาตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร ทําเครืองหมายสัญลักษณ์บน
พืนทางสําหรับทางจักรยาน ค่าจ้างเหมาบริการจัดทําป้ายบอกเส้นทางถนน
จักรยาน ค่าจ้างเหมาจัดทํารูปเล่มแผนทีเมืองจักรยาน ค่าจ้างเหมาจัดบูธ
 ค่าจัดทําแผ่นพับ ค่าจ้างเหมาจัดทําแผ่นป้ายต่างๆ ค่าอัดภาพ ค่าขยาย
ภาพ
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบ
ประกาศ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง ค่า
วัสดุการเกษตร เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย กระถาง จอบฯลฯ   ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัด
สะอาด ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 71220 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 5
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แผนงานเคหะและ
ชุมชน ลําดับที 4,7,8,9,10,11  หน้า 150 - 152)

โครงการเพิมประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร อําเภอแม่
สาย

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเพิมประสิทธิภาพระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอําเภอแม่สาย เพือพัฒนาประสิทธิภาพ
การรองรับสิงขยะแบบครบวงจรให้ได้มาตรฐานและคุณภาพทังระบบ
กําจัดขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะเหลือทิง รวมถึงการดําเนิน
กิจกรรมอืนๆทีเกียวข้อง 
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัด
สะอาด ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 71220 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 5
  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แผนงานเคหะ
และชุมชน ลําดับที 12  หน้า 153)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่
ในความดูแลของเทศบาลตําบล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 1   หน้า 172)
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ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็น
ต้น เพือใช้ในกองการศึกษา  เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ด
มือ ช้อนส้อม ผงซักฟอก สบู่ นํายาล้างห้องนํา แปรงถูพืน กระดาษทิช
ชู ถ้วย ชาม แก้วนํา หม้อ กระดาษชําระ ตะกร้า ถุงพลาสติก ชันวางของ ที
นอน หมอน มุ้ง และวัสดุอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 3523
  ลงวันที  20 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 1 หน้า 172)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น นํามันเชือเพลิง นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง นํามันจารบี ก๊าซหุงต้ม นํามันหล่อลืนต่าง ๆ ทีใช้กับรถ
ยนต์ทุกประเภท รถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า เครืองพ่นยา เครืองพ่น
หมอกควัน และวัสดุอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
อัตราราคาเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ ว 3523  ลงวันที  20 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 1  หน้า172)

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล และยานพาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อม
บํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่า
ครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 1 หน้า 172)
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งบรายจ่ายอืน รวม 100,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 100,000 บาท
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษา เพือศึกษาวิจัยข้อมูลด้านปริมาณ
ขยะ วิเคราะห์องค์ประกอบคุณสมบัติทางกายภาพและความหนาแน่นของ
มูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และจัดทํารูปเล่มผลการศึกษาโดย
ละเอียด ทังฉบับสมบูรณ์และฉบับย่อ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 1  หน้า 172)    

งานบําบัดนําเสีย รวม 4,666,560 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรักษาความสะอาดและขุดลอกลําเหมืองลําห้วย คลองสาธารณะ 
คลองชลประทาน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานโครงการรักษาความสะอาด
และขุดลอกลําเหมือง ลําห้วย คลองสาธารณะ คลองชลประทานในเขต
พืนทีและตามภารกิจการถ่ายโอน
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที ,m 0810.5/ ว 397 ลงวันที 21 กุมภาพันธ์ 2560  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 4
  การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน  ลําดับ
ที 17 หน้า 142)

งบลงทุน รวม 4,616,560 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,616,560 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.พร้อมไหล่ทาง ซอย 2 หมู่ที 4 จํานวน 1,513,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมไหล่
ทาง  คสล.  ขนาดรางกว้างภายใน 0.40  เมตร ลึกเฉลีย  0.50 – 1.00
  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 490.00 เมตร ขนาดไหล่ทางกว้างเฉลีย 1.00
 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 480 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกําหนด) สถานทีก่อสร้างซอย 2
  หมู่ที  4  บ้านป่ายางใหม่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา  50 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 – 2564  เพิมเติม ฉบับ
ที 3 ยุทธศาสตร์ที  4  การพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐาน  แผนงานเคหะ
และชุมชน   หน้าที  .......... ลําดับที.........  
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.พร้อมไหล่ทาง ซอย 5 (ช่วงบน) หมู่ที 9 จํานวน 2,926,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมไหล่
ทาง คสล. ขนาดรางกว้างภายใน 0.40  เมตร ลึกเฉลีย  0.50 – 1.00
  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 945.00 เมตร (รวม 2 ฝัง) ขนาดไหล่ทางกว้าง
เฉลีย 1.00 -1.35เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 824.00 เมตร (รวม 2
 ฝัง) หรือรวมพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 971.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกําหนด) สถานที
ก่อสร้าง ซอย 5 (ช่วงบน) บ้านป่าเหมือดสุขสําราญ หมู่ที  9  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา  50 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 – 2564  เพิมเติม ฉบับที 3
 ยุทธศาสตร์ที  4  การพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐาน  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  หน้าที  .......... ลําดับที........

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 177,560 บาท
     - โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 2  หมู่ที  4
       จํานวน  1,513,000 บาท
     - โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 5 (ช่วง
บน)  หมู่ที  9 จํานวน  2,926,000 บาท
     - เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)       177,560.-บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  ตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที  5  มีนาคม 2561
 เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์สัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K ) คํานวณร้อยละ 4 ของโครงการก่อ
สร้าง (4,439,000 x 4%)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 990,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 960,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 960,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
   1. โครงการบริหารจัดการศูนย์ ศป.ปส.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
   2. โครงการฝึกอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
   3. โครงการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดเชิงรุก
   4. โครงการการศึกษาเพือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนัก
เรียน (DARE)
   5. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจสําหรับแกนนํา
เยาวชน (To Be Number One)
   6. โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
   7. โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพือคัดกรองปัญหายาเสพติด
ในหมู่บ้าน
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา (ศป.ปส.ทต.เวียงพาง
คํา) ได้แก่ การฝึกอบรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการและคณะทํางาน ศป.ปส.ทต.เวียงพาง
คํา เช่น การอบรม/ให้ความรู้เพือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนัก
เรียน (D.A.R.E.) การจัดตังและส่งเสริมสนับสนุน การดําเนิน
งาน/กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลตําบลเวียง
พางคํา สนับสนุนกิจกรรมการบําบัด/ฟืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และ
กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัดฟืนฟู (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559) ค่ายปรับเปลียนพฤติกรรม กลุ่มเสียง และสนับสนุน
กิจกรรมอืนๆ ตามหนังสือสังการของศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอําเภอแม่สาย โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าลง
ทะเบียน ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่านํา
ดืม ค่านําแข็ง ค่าเบียเลียง ค่าป้ายและสือประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าทีพัก ค่า
ยานพาหนะ ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่าจ้าง
เหมาการแสดงค่ารางวัลการประกวด ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอัดภาพ ค่าขยาย
ภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําคู่มือในการอบรม ค่าจัดทํา
ใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าตอบแทนพิธีกร
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่า
เบียเลียง ค่าทําความสะอาดสถานที  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.3
/ว1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การรักษา
ความมันคงและความสงบเรียบร้อย  แผนงานความเข้มแข็งของ
ชุมชน ลําดับที  1,2,5,6,7,8,11 หน้า 121 -125)
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมของประชาชน

จํานวน 190,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
  1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมและคณะกรรมการชุมชน
ตําบลเวียงพางคําสัญจร
  2. โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย
  3. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
  4. โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพือประชาชน
  5. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ด้าน
กฎหมาย 
  6. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  7. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
  8. โครงการเยาวชนต้นกล้าความดีต่อต้านคอร์รัปชัน
  9. โครงการพัฒนาตู้โปร่งใสใส่ใจประชาชน
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการสร้างจิตสํานึก
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแผนปฏิบัติการ อปท
.ต้นแบบการป้องกันการทุจริต,การจัดฝึกอบรม ประชุมชีแจงทําความเข้า
ใจ เพือสร้างทัศนคติและจิตสํานึกในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน   และกิจกรรมโครงการอืนที
เกียวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่า
กระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถาน
ที ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีและไฟฟ้า ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัด
ทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่า
จ้างเหมาจัดบูธ ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบียเลียง ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.7/ ว 6768  ลงวัน
ที 29 พฤศจิกายน 2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที  9 ธันวาคม ธันวาคม 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานความเข้มแข็งของ
ชุมชน  แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน ลําดับที  1- 9 หน้า 173 -
 176)
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพสู่มาตรฐานสากล
และการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

จํานวน 190,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
   1. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้สร้างความมันคงของครอบครัว
   2. โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี
   3. โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
   4. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมสําหรับเด็กและเยาวชน
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงและส่งเสริม
1) การประกอบอาชีพของประชาชนเพือให้ประชาชนได้เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิตและสามารถพึงพาตนเองได้อย่างยังยืนและกิจกรรมโครงการอืน
ทีเกียวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่า
กระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถาน
ที ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีและไฟฟ้า ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัด
ทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่า
จ้างเหมาจัดบูธ ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบียเลียง ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
2) กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ จัดทําฐานข้อมูลสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน จัดทําสือประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ส่งเสริมช่องทางการ
ตลาด สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรอาชีพ การพัฒนา
ทักษะบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เป็นอัตลักษณ์ชุมชน เป็นต้น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 การ
พัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน  ลําดับที  2- 5
 หน้า  126 - 127)
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
  1. โครงการชุมชนต้นแบบความพอเพียง
  2. โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
1)การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดตังเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้น
แบบของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
2)การดําเนินกิจกรรมประกวดชุมชนต้นแบบ หน้าบ้านน่ามอง ชุมชนน่า
อยู่ และจัดตังเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบของเทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา โดยการฝึกอบรม ประชุมชีแจงการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างหน่วย
งาน
มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าป้ายและสือประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่า
จัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที
และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจ้างเหมาจัดบูธ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทํานิทรรศการบัญชีครัวเรือนในชุมชน ค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบียเลียง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 1659  ลงวันที 24 สิงหาคม 2560,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 การ
พัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน  ลําดับที 6,7
 หน้า 128 -129)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนําองค์กร
ชุมชน

จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
   - โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนําองค์กรภาค
ประชาชน
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการจัดตังชุมชนและการสรรหาคณะ
กรรมการชุมชน การฝึกอบรมเครือข่ายการพัฒนาระดับชุมชน การสร้าง
สังคมชุมชนสมานฉันท์ และการศึกษาดูงานท้องถินอืนฯลฯ โดยมีค่าใช้
จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่านํา
ดืม ค่านําแข็ง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าป้ายและสือประชา
สัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติ
บัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีและไฟฟ้า ค่าเช่าเครือง
เสียง ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอัดภาพ ค่า
ขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่า
เบียเลียง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างทํารูปเล่มคู่มือในการอบรม  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ลําดับที 12 หน้า 178)
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
     - โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่ การเสวนา/การอบรม/สัมมนาแลกเปลียน/การศึกษาดูงาน
ชุมชนทีประสบผลสําเร็จของเจ้าหน้าที คณะกรรมการ และสมาชิกกอง
ทุน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุเชือเพลิง
และหล่อลืน
ค่าเช่าทีพัก ค่าของทีระลึก ค่าป้ายและสือประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่ากระเป๋า
เอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบ
ประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่า
เบียเลียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 4295 ลงวัน
ที 3 สิงหาคม 2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ลําดับ
ที 1 หน้า 100)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดําเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด ร้านค้ากลุ่ม
องค์กรอาชีพเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
   -  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรอาชีพและองค์กรอาชีพเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงาน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมอาชีพ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าป้ายและสือประชาสัมพันธ์ ค่าของที
ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชือ
เพลิงและหล่อลืน ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่าอัดภาพ ค่าขยาย
ภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติ
บัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบีย
เลียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 การ
พัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน  ลําดับที 1 หน้า 126)
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ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลือนงานฌาปนกิจ
สงเคราะห์เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
   -  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลือนการฌาปนกิจ
สงเคราะห์เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลือนงาน
การฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่านําดืม ค่านําแข็ง ค่าป้ายและสือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่าอัด
ภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างทํารูปเล่มคู่มือในการจัดอบรม ค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบียเลียง ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานความเข้มแข็งของ
ชุมชน  ลําดับที  2  หน้า 100)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอแม่สาย

จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุน ศป.สป.อ.แม่สาย ตามโครงการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อําเภอแม่
สาย ตังไว้ 30,000.-บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  บัญชีอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที 2 การรักษาความมันคงและความสงบเรียบ
ร้อย แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน ลําดับที 1 หน้า 198)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 920,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
   - โครงการแข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด
เป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานส่งเสริมการออกกําลังกาย ให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง เชือมความสัมพันธ์ทีดีในชุมชนให้เข้มแข็งห่างไกลยา
เสพติดอย่างยังยืน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ ลําดับที 21 หน้า 109)

โครงการแข่งขันกีฬาเชือมความสามัคคีต้านภัยยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
- โครงการแข่งขันกีฬาเชือมความสามัคคีต้านภัยยาเสพติด
เป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการจัด
ให้มีและส่งเสริมการออกกําลังกาย ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงส่งเสริม
การเรียนรู้และการใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและเป็นการ
พัฒนาทักษะด้านการกีฬา 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ ลําดับที  22  หน้า 109)

โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกแก่เด็กและเยาวชน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และจิตสํานึกแก่เด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะเดินทาง ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าจัดเตรียมสถานที ฯลฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว2224 ลว19 ต.ค. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 107 ลําดับที 16
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โครงการจัดกิจกรรมเด็กเยาวชนจิตอาสา จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเด็กเยาวชนจิต
อาสา  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ เช่น ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะเดินทาง ค่า
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจัดเตรียมสถาน
ที ฯลฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว2224 ลว19 ต.ค. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 105 ลําดับที 13

โครงการจัดกิจกรรมลานสร้างสรรค์สําหรับเยาวชน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมลานสร้างสรรค์
สําหรับเยาวชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ากรรมการตัดสิน ค่าชุด
นักกีฬา ค่าของรางวัล  ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับนักกีฬา ค่าจัด
เตรียมสถานที ฯลฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.๒๕๕๙
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 104 ลําดับที 12

โครงการต้นกล้าศิลปะการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการต้นกล้าศิลปะการเรียนรู้วิถี
ชีวิตชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะเดินทาง ค่า
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจัดเตรียมสถาน
ที ฯลฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว2224 ลว19 ต.ค. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 107 ลําดับที 17

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและสมาชิกศูนย์เยาวชนเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา

จํานวน 250,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
และสมาชิกศูนย์เยาวชนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าสมนาคุณค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเอกสารประกอบ
การฝึกอบรม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจัดเตรียมสถานที ฯลฯ และค่า
วัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว2224 ลว19 ต.ค. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 110 ลําดับที 26
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แลกเปลียน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอืนใด เพือให้ได้
มาซึงกรรมสิทธิในสิงของทีเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564
ยุทธศาสตร์ที 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับที 1  หน้า 179)

วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ลูกฟุตบอล ,ตะกร้อ ,วอลเล่ย์บอล และรายการ
อืนๆทีเกียวข้อง เพือเป็นวัสดุกีฬาของศูนย์กีฬาหมู่บ้านและศูนย์กีฬาตําบล
เวียงพางคํา เพือใช้สําหรับการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ และ
เพือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไปได้ใช้เล่นกีฬา ออกกําลัง
กาย ห่างไกลยาเสพติด 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564
ยุทธศาสตร์ที 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับที 1  หน้า 179)

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กและเยาวชน
ศูนย์เยาวชนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

จํานวน 100,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด   จํานวน 100,000.-บาท
ตามโครงการทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กและ
เยาวชนศูนย์เยาวชนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งเรียนนอก
สถานทีแก่เด็กเพือเปิดโอกาสและโลกทัศน์แลกเปลียนเรียนรู้สู่สังคมภาย
นอก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้อง ถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 บัญชีอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน   ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผน
งานศาสนาวัฒธนธรรมและนันทนาการ ลําดับที 16 หน้า 197)
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โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง จํานวน 80,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕  จํานวน 50,000.-บาท
ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งเรียนนอก
สถานทีแก่เด็กเพือเปิดโอกาสและโลกทัศน์แลกเปลียนเรียนรู้สู่สังคมภาย
นอก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้อง ถิน พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
นันทนาการ  และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -
 2564 บัญชีอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐ
วิสาหกิจ องค์กรประชาชน ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน แผนงานศาสนาวัฒธนธรรมและนันทนาการ ลําดับที 15
 หน้า 197

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 882,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 790,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท
. พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ ลําดับที 1 หน้า 179)

ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถินสืบสานประเพณีลอยกระทงยีเป็ง จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงอันเป็น
ประเพณีทีดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป  เพือจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล ของ
รางวัล ถ้วยรางวัลการประกวดนางนพมาศ กระทง และการประกวดอืน ๆ
 ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งขบวนแห่ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าชุด
การแสดง ค่าชุดการแสดงพิธีเปิดโครงการ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาทํา
ของ ค่าเอกสาร ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ โดยถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที
ตังไว้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  ลําดับที  6  หน้า 102)
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โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถินสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการหล่อเทียน และจัดแห่เทียนเข้าพรรษา เพือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาตกแต่งต้นเทียนและขบวนแห่ ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม
และตกแต่งสถานทีในการหล่อเทียน ค่าจ้างเหมาทําของ ค่าเอกสาร ค่าเช่า
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้องกับโครงการ โดยถัวจ่ายได้ภายในวงเงินทีตังไว้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ ลําดับที  8  หน้า 103)

โครงการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน จํานวน 330,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวัฒนธรรมไทย  สายใย
ชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าสมนาคุณ  ค่าตอบแทนวิทยา
การ  ค่าจ้างเหมาบุคคลและอืนๆ ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
เบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่านํามันเชือเพลิง ค่าจัดเตรียมสถานที ฯลฯ และค่า
วัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557- เป็น
ไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว2224 ลว19 ต.ค. 2560 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 -2564 เพิมเติมฉบับที 3
  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับที 1

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสิบสานศิลปะ ศาสนา ประเพณี และฦูมิ
ปัญญาท้องถิน : โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถินสืบสานประเพณีสงกรานต์
ปีใหม่เมือง

จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์อันเป็น
ประเพณีทีดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป  เพือจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล ของ
รางวัล ถ้วยรางวัลกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง    ขบวนแห่ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าชุดการแสดง ค่า
ชุดการแสดงพิธีเปิดโครงการ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาทําของ ค่า
เอกสาร ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ทีเกียว
ข้องกับการรดนําดําหัว และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ โดย
ถัวจ่ายได้ภายในวงเงินทีตังไว้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ ลําดับที  7 หน้า 103)
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็น
ต้นเช่น ค่าซือแอสฟัลท์ติกสําเร็จรูป หิน ดิน ทราย หินคลุก ท่อระบาย
นํา ไม้ สี แปรงทาสี กระเบือง จอบ เลือย ฯลฯ และสิงของอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  ลําดับที 1 หน้า 179)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แลกเปลียน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอืนใด เพือให้ได้
มาซึงกรรมสิทธิในสิงของทีเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564
ยุทธศาสตร์ที 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับที 1  หน้า 179)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเวียงพางคํา อาคาร
สถานทีสาธารณะทีอยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบล
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  ลําดับที 1 หน้า 179)

งบเงินอุดหนุน รวม 92,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 92,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานนมัสการและสรงนําพระธาตุดอยตุง จํานวน 10,000 บาท

- อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่สาย  ตามโครงการจัดงานนมัสการ
และสรงนําพระธาตุดอยตุง  จํานวน  5,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณี งานรัฐ
พิธี งานประจําปี เพืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน และ
น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ไทยและพระ
บรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564
บัญชีอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมกีฬานันทนาการ  ลําดับที  12
 หน้า  195
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โครงการพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนืองในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรี
นครนทราบราราชชนนี

จํานวน 3,500 บาท

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่สาย  ตามโครงการพิธีทานหาแม่ฟ้า
หลวง เนืองในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณี งานรัฐ
พิธี งานประจําปี เพืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน และ
น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ไทยและพระ
บรมวงศานุวงค์ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564
บัญชีอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมกีฬานันทนาการ  ลําดับที 10
  หน้า  194

โครงการพิธีเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนืองในวันคล้ายวันพระราชสม
ภพสมเด็นพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จํานวน 3,500 บาท

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่สาย  ตามโครงการพิธีเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดี เนืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชนนี  จํานวน 3,500.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณี งานรัฐ
พิธี งานประจําปี เพืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน และ
น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ไทยและพระ
บรมวงศานุวงค์ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564
บัญชีอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมกีฬานันทนาการ  ลําดับที  11
  หน้า 195

โครงการพิธีรดนําดําหัวพ่อขุนเม็งรายมหาราช จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่สาย  ตามโครงการพิธีรดนําดําหัวพ่อ
ขุนเม็งรายมหาราช จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณี งานรัฐ
พิธี งานประจําปี เพืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน และ
น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ไทยและพระ
บรมวงศานุวงค์ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564
บัญชีอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมกีฬานันทนาการ  ลําดับที  8
  หน้า  193 
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โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถินของจังหวัดเชียงราย จํานวน 50,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่สาย  ตามโครงการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถินของจังหวัดเชียงราย  จํานวน 50,000
.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณี งานรัฐ
พิธี งานประจําปี เพืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน และ
น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ไทยและพระ
บรมวงศานุวงค์ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 4
บัญชีอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน  ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมกีฬานันทนาการ  ลําดับที  1
  หน้า 7

โครงการสืบสานงานประเพณีนมัสการและสรงนําพระธาตุเจ้าดอยตุง จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  ตังไว้ 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานงานประเพณีนมัสการและสรง
นําพระธาตุเจ้าดอยตุง  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน
วัฒนธรรม ประเพณี งานรัฐพิธี งานประจําปี เพืออนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 -2564 บัญชีอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมกีฬานันทนาการ   ลําดับที  13  หน้า 196)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 565,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 565,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 565,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจ้างทีปรึกษา จ้างสํารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเกียวกับการส่ง
เสริมการท่องเทียว

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
   - โครงการสํารวจออกแบบและก่อสร้างพัฒนากิจกรรมท่องเทียวใน
แหล่งท่องเทียวตําบลเวียงพางคํา
เพือเป็นค่าใช้จ่ายจ้างทีปรึกษา จ้างสํารวจ ออกแบบและควบคุมการก่อ
สร้างทีเกียวกับกิจกรรมท่องเทียว การส่งเสริมการท่องเทียว รวมถึงเชือม
โยงเส้นทางท่องเทียวอืนทีมีศักยภาพทางการท่องเทียว โดยใช้จุดเด่นของ
ทรัพยากรทีมีทังในและนอกพืนที
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  ลําดับที 11  หน้า 135)
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์คูเมืองโบราณ กําแพงเมือง
เวียงพางคํา

จํานวน 80,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
   1. โครงการส่งเสริมการท่องเทียววิถีไทย  
    2. โครงการส่งเสริมการท่องเทียวตลาดวัฒนธรรม
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่ง
ไฟฟ้า สถานที ซุ้ม เวที จุดถ่ายภาพ ดอกไม้ โคมไฟ ค่าจ้างเหมาการ
แสดง ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าเช่าเครืองเสียงและอุปกรณ์
ไฟฟ้า ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมกาดมัว ค่า
จ้างสํารวจและประเมินผลการดําเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ค่า
สาธารณูปโภค ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 3 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับ
ที 8  หน้า 133) และเพิมเติม ฉบับที 4 ลําดับที 1 หน้า 4

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียว จํานวน 240,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
   1. โครงการเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเทียวโดย
ชุมชน 
   2. โครงการส่งเสริมการท่องเทียว งานประเพณีโล้ชิงช้า
   3. โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถินเพือการท่องเทียวก้าวทันอาเซียน
   4. โครงการส่งเสริมการท่องเทียวโดยรถจักรยาน
   5. โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิน
   6. โครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเทียวในพืนทีเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัด
กิจกรรมพืนเมือง ค่าสนับสนุนกิจกรรมการสาธิตประดิษฐ์งานฝีมือ ค่าจ้าง
เหมาตกแต่งไฟฟ้า สถานที ซุ้มเวที จุดถ่ายภาพ ค่าดอกไม้ โคม ธง ค่าเช่า
เครืองเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมาการแสดงและขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับ
ที 1,2,5,9,10  หน้า 130  - 134)
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ค่าใช้จายในการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียวและการบริการ จํานวน 145,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
   1. โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเทียวท้องถิน
   2. โครงการอบรมนักสือสารท้องถิน
   3. โครงการจัดทําป้ายบอกเส้นทางเพือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียว
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนการส่งเสริมการท่องเทียว การจัด
กิจกรรมเมืองเวียงพางคํา เมืองแห่งจักรยานเพือการท่องเทียว และ
กิจกรรมอืนๆทีเกียวข้อง  เช่น ค่าจัดทําเอกสารคู่มือท่องเทียวโดยรถ
จักรยาน ค่าจัดทําสือมัลติมิเดีย ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่า
จัดนิทรรศการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําสัญลักษณ์และตกแต่งสถาน
ทีตามเส้นทางจักรยาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าเช่าเครืองเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564   ยุทธศาสตร์ที 3 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับ
ที 3,6  หน้า 131 -133)  และเพิมเติม ฉบับที 4 ข้อ 2 หน้า 4

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,849,040 บาท
งบลงทุน รวม 3,849,040 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,849,040 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างกําแพงกันดินพังทลาย และรางระบายนํา  พร้อมถนน คสล
.หลังบ้านนายมงคล รุ่งสิริพิพัฒน์ หมู่ที 6

จํานวน 421,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง (1) กําแพงกันดินทลายจํานวน  2
 ฝัง (2) รางระบายนํายาวรวม  33.00  เมตร  (3) บ่อพักนํา  จํานวน 1
 บ่อ  (4) ถนน คสล.  ยาว  79.00 เมตร  (5)  วางท่อ คสล. เสริมเหล็ก
ปากลินราง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จํานวน 1 ท่อน  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกําหนด)  สถานที
ก่อสร้างหลังบ้าน นายมงคล  รุ่งสิริพิพัฒน์  หมู่ที  6  บ้านผาหมี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา  50 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 – 2564  เพิมเติม ฉบับ
ที 3 ยุทธศาสตร์ที  4  การพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐาน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที  .......... ลําดับที........

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3/2 หมู่ที 7 จํานวน 102,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  2.00
  เมตร  ระยะทาง  75.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีผิว
จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกําหนด)  สถานทีก่อสร้าง
สายทางซอย  3/2  บ้านห้วยนําริน  หมู่ที  7  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา  50 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 – 2564  เพิมเติม ฉบับ
ที 3 ยุทธศาสตร์ที  4  การพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐาน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที  .......... ลําดับที........
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7/1 หมู่ที 10 จํานวน 322,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  4.00
  เมตร  ระยะทาง  117.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือคิดเป็นพืนที
ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 468.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ  (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกําหนด)  สถานทีก่อสร้าง
สายทางซอย  7/1  หมู่ที  10  บ้านป่ายางผาแตก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา  50 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 – 2564  เพิมเติม ฉบับ
ที 3 ยุทธศาสตร์ที  4  การพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐาน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที  .......... ลําดับที........

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายนําฝาตะแกงเหล็ก ซอยอู่
เชียงใหม่ หมู่ที 8

จํานวน 1,166,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายนําฝา
ตะแกรงเหล็ก 
ถนนช่วงที  1 ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ระยะทาง  75.00
  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
ถนนช่วงที  2 ขนาดกว้าง  2.00  เมตร  ระยะทาง  79.00
  เมตร  หนา  0.15  เมตร
รวมพืนผิวจราจร 2 ช่วง คิดเป็นพืนทีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  383.00  ตารางเมตร พร้อมรางระบายนําฝาตะแกรงเหล็ก  กว้าง
ภายใน  0.25  เมตร  ยาว  232.00  เมตร  ลึกเฉลีย  0.40 – 0.60
  เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (รายละเอียดตามแบบเทศบาล
กําหนด)  สถานทีก่อสร้างซอยอู่เชียงใหม่ หมู่ที  8  บ้านป่าเหมือดสันติ
สุข  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา  50 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 – 2564  เพิมเติม ฉบับ
ที 3  ยุทธศาสตร์ที  4  การพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐาน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที  .......... ลําดับที........

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายนําฝาตะแกรงเหล็ก ดอยช้างงู 
หมู่ที 1

จํานวน 1,690,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายนํา คสล
. ถนนขนาดกว้าง  4.00  เมตร หนา  0.15  เมตร  ยาว  338.00
  เมตร  รวมพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,352.00  ตารางเมตร พร้อมราง
ระบายนํา  คสล. ขนาดกว้างภายใน  0.25  เมตร  ลึกเฉลีย  0.40 – 1.00
  เมตร ยาว  338.00  เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ราย
ละเอียดตามแบบเทศบาลกําหนด)  สถานทีก่อสร้างดอยช้างงู หมู่ที  1
  บ้านแม่สาย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา  50 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 – 2564  เพิมเติม ฉบับ
ที 3  ยุทธศาสตร์ที  4  การพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐาน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที  .......... ลําดับที........

วันทีพิมพ์ : 12/8/2561  13:09:41 หน้า : 102/108



เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จํานวน 148,040 บาท
         - โครงการก่อสร้างถนน คสล.  พร้อมรางระบายนําฝาตะแกรง
เหล็ก ถนนดอยช้างงู หมู่ที 1     จํานวน  1,690,000 บาท 
     - โครงการก่อสร้างกําแพงกันดินทลายและรางระบายนําหลังบ้าน
นายมงคล รุ่งสิริพิพัฒน์ หมู่ที  6   จํานวน 421,000 บาท
     - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3/2 บ้านห้วยนําริน  หมู่ที 7
 จํานวน   102,000 บาท
     -  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  พร้อมรางระบายนําฝาตะแกรง
เหล็ก ซอยอู่เชียงใหม่ หมู่ที 8 จํานวน  1,166,000 บาท
     - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7/1 บ้านป่ายางผาแตก  หมู่ที 10
 จํานวน 322,000  บาท
     - เงินขดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)    148,040.-บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  ตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที  5  มีนาคม 2561
 เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์สัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K ) คํานวณร้อยละ 4 ของโครงการก่อ
สร้าง (3,701,000 x 4%)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ
การผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตร

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
    - โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลือนงาน
ตามภารกิจถ่ายโอนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร และอบรมให้
ความรู้เกียวกับการเกษตรในพืนที โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่านําดืม ค่านําแข็ง ค่าป้ายและสือประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดทําใบ
รับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจ้างทํารูปเล่มคู่มือในการจัดอบรม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าเบียเลียง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตาม………………………………………………………………….,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 3
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร  ลําดับที 1  หน้า 136)
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริและพระราชเสาวนีย์เกียว
กับการอนุรักษ์ฟืนฟูป่าม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  ดังนี
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ความเข้าใจเรืองหญ้าแฝก 
และพืชยึดหน้าดินกับการอนุรักษ์ดินและนําให้ประชาชนในพืนทีเสียงภัย
ธรรมชาติ
2. โครงการเพิมพืนทีสีเขียว เมืองแห่งต้นไม้ (City of Trees)
3. โครงการปลูกป่าใจเรา บรรเทาโลกร้อน
4. โครงการเทศบาลร่วมใจลดปริมาณการใช้พลังงาน
5. โครงการถนนสวยด้วยชุมชน
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟืนฟูแหล่งนํา ป่าไม้ แม่นํา คู
คลองและอนุรักษ์ ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เพือมุ่งสู่เมือง
คาร์บอนตํา (Low Carbon City) การพัฒนาบูรณะฟืนฟูสภาพแวดล้อม
เป็นการสร้างเสริมศักยภาพด้านการพัฒนา ปรับปรุงสร้างเสริมความ
รู้ ความเข้าใจ การจัดตังกลุ่มเครือข่าย ด้านการจัดการ การดูแลรักษาสิง
แวดล้อมเมือง การเพิมพืนทีสีเขียวในเขตชุมชน การดูแลรักษาป่า แม่
นํา คูคลอง พืนทีขอบคันตลิง ทางระบายนําอืน หรือพืนทีเสียงทีจะถูกนํา
กัดเซาะ การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การกระตุ้น
เตือน เสริมสร้างจิตสํานึก ตลอดจนการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริและพระราชเสาวนีย์เกียวกับการอนุรักษ์ฟืนฟู
ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมจัดฝึกอบรม จัดประชุม การจัดตังกลุ่มเครือข่ายเฝ้าดูแลเกียวกับ
การดูแลสิงแวดล้อม การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมนําร่อง การปรับปรุง
แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ การติดตามประเมินผล และ
กิจกรรมอืนๆ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าดอกไม้ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําสือเผย
แพร่ข้อมูล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าของที
ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตาม…………………………………………………………………. ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 5
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แผนงานการ
เกษตร  ลําดับที  1-5 หน้า 154 - 155)
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 400,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
     - โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอันเนืองมาจากพระราช
ดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ภายใต้ 8
 กิจกรรม  ได้แก่ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมสํารวจเก็บรวบ
รวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวาง
แผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพือเป็นค่าใช้
จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
วิทยากร คําอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ แผ่น
พับ ค่าจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําใบประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0891.54/ว 164  ลงวันที 26 มกราคม 2558 
เป็นไปตาม…………………………………………………………………. ,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 5
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แผนงานการ
เกษตร  ลําดับที  6  หน้า 156)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์, อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช, พันธุ์พืช, พันธุ์
สัตว์, ปุ๋ย, กระถาง ,ต้นไม้, สปริงเกอร์, สายยาง, จอบขุด, เสียมพรวน, บัว
รดนํา กรรไกรตัดกิง และวัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน  2559  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 6
  การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลแผนงานการเกษตร  ลําดับที 1
 หน้า 180)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,302,060 บาท
งบกลาง รวม 12,302,060 บาท
งบกลาง รวม 12,302,060 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 308,495 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมแก่พนักงานจ้าง เป็นเงินทีนาย
จ้าง และลูกจ้างต้องนําส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน ในอัตราร้อย
ละ 5 ของค่าจ้าง
ค่าจ้างของพนักงานจ้าง = 6,169,260 บาท X 5 % = 308,463
.-บาท (แต่เพือป้องกันผลต่างจากการคํานวณจึงได้ตังประมาณการสําหรับ
ส่วนเกินไว้ เป็นเงินจํานวน 308,495.- บาท) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  แผนงานงบกลาง ลําดับที 1
 หน้า 181)    

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,816,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพแก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปีขึนไปทีมีคุณสมบัติครบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถินไว้แล้ว  โดยจ่ายอัตราเบียยังชีพราย
เดือนแบบขันบันได รวม 1,005 คน จํานวน 12 เดือน 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน มท 0810.6/ว2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานงบกลาง  ลําดับที  3
 หน้า 111)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,900,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพแก่ผู้พิการทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้
แสดงความจํานงโดยการขึนทะเบียนเพือขอรับเงินเบียความพิการไว้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินแล้ว  จํานวน  198 คน อัตราคนละ 800 บาท
ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  มท 0810.6/ว2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานงบกลาง  ลําดับที 4
 หน้า 112)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ ทีแพทย์ได้รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิง ขาดผู้
อุปการะ ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ จํานวนรวมทัง
สิน 60 คน อัตราคนละ 500 บาท ต่อเดือน จํานวน  12 เดือน 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  มท 0810.6/ว2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานงบกลาง  ลําดับที 5
 หน้า 112)
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สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนซึงไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัย
ต่างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว แผ่นดินไหว ดินโคลน
ถล่ม หรือเพือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เกษตรกร และ
เยียวยาเกษตรกรทีได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือกรณีทีมี
ความจําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากทีงบประมาณตังจ่ายไว้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว607 ลงวันที 12
 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1672 ลงวันที 27 มิถุนายน 2557 หรือกรณีทีมีหนังสือสังการให้เบิก
จ่ายจ่ายเงินประเภทนี
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานงบกลาง ลําดับที 1 หน้า 181)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบํารุงสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 71,110 บาท
ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตังไว้ 71,110.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562
 โดยคํานวณตามระเบียบข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2541 ข้อ 16 โดยพิจารณาจากรายรับจริงทีผ่านมา ไม่รวมเงิน
อุดหนุน เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทัวไป และเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ แต่ทังนีต้องไม่เกิน 750,000.- บาท
แสดงวิธีคิด  42,580,298.62  x 0.00167 = 71,109.09.- บาท ตัง
ไว้ 71,110.- บาท
42,580,298.62 คือ รายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไม่รวม
เงินอุดหนุนทุกประเภท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานงบกลาง ลําดับที  1
  หน้า 181)

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จํานวน 79,205 บาท
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ตัง
ไว้   79,205 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา จํานวนสมาชิก 217 คน สมทบในอัตราร้อยละ 365 บาท ต่อคน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 4295 ลงวันที 3
 สิงหาคม 2560(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564
 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานงบ
กลาง ลําดับที  2  หน้า 111)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน 475,470 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตังไว้ 475,470.- บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา จํานวนประชากร  21,132  คน สมทบในอัตราร้อย
ละ 50/คน กําหนดอัตราคนละ 45 บาท แสดงวิธี
คิด  21,132 x 22.50 = 475,470.-บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด muj ,m 0891.3/ ว 1263 ลง
วันที 30 พฤษภาคม 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานงบกลาง ลําดับที  1
 หน้า 111)
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 31,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือกรณีพนักงานจ้างทีเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติ
ราชการ
ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏในงานงบกลาง แผนงานงบกลาง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานงบกลาง  ลําดับที  1
 หน้า 181)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 858,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน โดย
คํานวณจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายรับประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 (ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศ
ให้ เงินอุดหนุนทุกประเภท และเงินจ่ายขาดเงินสะสม)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.5/ว 2305 ลง
วันที 26 กรกฎาคม 2561
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานงบกลาง ลําดับที 1
 หน้า 181)
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