
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 31,880

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันติบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

71,110

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา

79,205

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ

475,470

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 360,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 308,495

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,816,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

858,300

สํารองจ่าย 400,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,900,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 573,600

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 31,880

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันติบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

71,110

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา

79,205

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ

475,470

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 360,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 308,495

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,816,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

858,300

สํารองจ่าย 400,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,900,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,313,280 1,313,280

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,129,920 3,947,640 5,651,160
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 64,080

เงินเดือนพนักงาน 1,459,340

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 67,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 17,600

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 50,000 180,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,267,000 400,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ้างทีปรึกษา จ้าง
สํารวจออกแบบและ
ควบคุมการก่อสร้าง
เกียวกับการส่งเสริม
การท่องเทียว

100,000

ค่าใช้จ่ายการดําเนิน
งานป้องกันและแก้ไข
การทุจริตคอร์รัปชัน

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศูนย์ส่งเสริม
และการเรียนรู้ชุมชน
ด้านสาธารณสุข

210,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 290,400 357,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 91,020 363,000 518,100

เงินเดือนพนักงาน 3,839,590 8,151,370 13,450,300

เงินวิทยฐานะ 252,000 252,000

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 338,400 465,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 45,800 48,300 111,700

ค่าเบียประชุม 20,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

350,000 350,000

ค่าเช่าบ้าน 96,000 570,000 666,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 90,000 250,000 570,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,600,000 750,000 4,017,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 200,000 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ้างทีปรึกษา จ้าง
สํารวจออกแบบและ
ควบคุมการก่อสร้าง
เกียวกับการส่งเสริม
การท่องเทียว

100,000

ค่าใช้จ่ายการดําเนิน
งานป้องกันและแก้ไข
การทุจริตคอร์รัปชัน

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศูนย์ส่งเสริม
และการเรียนรู้ชุมชน
ด้านสาธารณสุข

210,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมรําลึกประวัติ
ศาสตร์คูเมืองโบราณ 
กําแพงเมืองเวียงพาง
คํา

80,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเทียว

240,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ 
ประกวด การแข่งขัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการจัด
ธรรมะน่ารู้สําหรับผู้สูง
อายุและครอบครัว

70,000

ค่าใช้จ่ายในการช่วย
เหลือผู้ประสบภัยจาก
สาธารณภัยต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและ
สิงปฏิกูลและการคัด
แยกขยะ

1,250,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานด้านการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค
ติดต่อ

560,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมรําลึกประวัติ
ศาสตร์คูเมืองโบราณ 
กําแพงเมืองเวียงพาง
คํา

80,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเทียว

240,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ 
ประกวด การแข่งขัน

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล 100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
ธรรมะน่ารู้สําหรับผู้สูง
อายุและครอบครัว

70,000

ค่าใช้จ่ายในการช่วย
เหลือผู้ประสบภัยจาก
สาธารณภัยต่างๆ

150,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและ
สิงปฏิกูลและการคัด
แยกขยะ

1,250,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานด้านการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค
ติดต่อ

560,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานด้านสุขาภิบาลและ
อนามัยสิงแวดล้อมภาย
ในชุมชน

200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานตามแนวพระราช
ดําริและพระราช
เสาวนีย์เกียวกับการ
อนุรักษ์ฟืนฟูป่าม้ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานส่งเสริมการเกษตร
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพือการผลิต
สินค้าและบริการทาง
การเกษตร

100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานส่งเสริมการสร้าง
จิตสํานึกประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

190,000

ค่าใช้จายในการดําเนิน
งานส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเทียว
และการบริการ

145,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานส่งเสริมอาชีพ 
พัฒนากลุ่มอาชีพสู่
มาตรฐานสากลและ
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนเชิงบูรณาการ

190,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานสร้างความมันใจ
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานสํานักทะเบียนท้อง
ถินเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานด้านสุขาภิบาลและ
อนามัยสิงแวดล้อมภาย
ในชุมชน

200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานตามแนวพระราช
ดําริและพระราช
เสาวนีย์เกียวกับการ
อนุรักษ์ฟืนฟูป่าม้ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานส่งเสริมการเกษตร
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพือการผลิต
สินค้าและบริการทาง
การเกษตร

100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานส่งเสริมการสร้าง
จิตสํานึกประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

190,000

ค่าใช้จายในการดําเนิน
งานส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเทียว
และการบริการ

145,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานส่งเสริมอาชีพ 
พัฒนากลุ่มอาชีพสู่
มาตรฐานสากลและ
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนเชิงบูรณาการ

190,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานสร้างความมันใจ
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานสํานักทะเบียนท้อง
ถินเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา

60,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 200,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนต้นแบบตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

100,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการด้านการบริหาร
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํา
งานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชนและ
แกนนําองค์กรชุมชน

200,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในชุมชน

50,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุและผู้
เกียวข้อง

100,000

ค่าใช้จ่ายในการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน
ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 300,000 900,000 1,400,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนต้นแบบตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

100,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการด้านการบริหาร
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํา
งานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง

356,000 356,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชนและ
แกนนําองค์กรชุมชน

200,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในชุมชน

50,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุและผู้
เกียวข้อง

100,000

ค่าใช้จ่ายในการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 389,570 389,570

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมการจัดสวัสดิการ
ชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมการดําเนินงาน
ศูนย์สาธิตการตลาด 
ร้านค้ากลุ่มองค์กร
อาชีพเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา

30,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมและพัฒนากลุ่ม
คนพิการและครอบ
ครัว

40,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมและพัฒนากลุ่ม
สตรี

90,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมและพัฒนาผู้ป่วย
เอดส์และครอบครัว

20,000

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
ตรวจสอบและจัดทําผัง
หมู่บ้าน ทีสาธารณะ 
แนวเขตปกครองท้อง
ถินในเขตพืนทีเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา

100,000

ค่าใช้จ่ายในการเสริม
สร้างความเข้มแข็งใน
การขับเคลือนงาน
ฌาปนกิจสงเคราะห์
เทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา

30,000

ค่าใช้จ่ายสํารวจตรวจ
สอบและจัดทําผังไฟฟ้า
สาธาณะและไฟฟ้าตาม
จุดเสียง ผังระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการทีสําคัญ
ในพืนที

50,000

ค่าซ่อมแซมและการ
บํารุงรักษายานพาหนะ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมการจัดสวัสดิการ
ชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมการดําเนินงาน
ศูนย์สาธิตการตลาด 
ร้านค้ากลุ่มองค์กร
อาชีพเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา

30,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมและพัฒนากลุ่ม
คนพิการและครอบ
ครัว

40,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมและพัฒนากลุ่ม
สตรี

90,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมและพัฒนาผู้ป่วย
เอดส์และครอบครัว

20,000

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
ตรวจสอบและจัดทําผัง
หมู่บ้าน ทีสาธารณะ 
แนวเขตปกครองท้อง
ถินในเขตพืนทีเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา

100,000

ค่าใช้จ่ายในการเสริม
สร้างความเข้มแข็งใน
การขับเคลือนงาน
ฌาปนกิจสงเคราะห์
เทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา

30,000

ค่าใช้จ่ายสํารวจตรวจ
สอบและจัดทําผังไฟฟ้า
สาธาณะและไฟฟ้าตาม
จุดเสียง ผังระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการทีสําคัญ
ในพืนที

50,000

ค่าซ่อมแซมและการ
บํารุงรักษายานพาหนะ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าซ่อมและการบํารุง
รักษายานพาหนะ

โครงการเข้าร่วมแข่ง
ขันทักษะทางวิชาการ
มหกรรมการศึกษา
ท้องถินในระดับต่างๆ
โครงการแข่งขันกีฬา
เชือมความสัมพันธ์ต่อ
ต้านยาเสพติด

150,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เชือมความสามัคคีต้าน
ภัยยาเสพติด

80,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กปฐมวัยสาน
สัมพันธ์สายใยรักใน
ครอบครัว
โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและ
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย

โครงการค่ายส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
จิตสํานึกแก่เด็กและ
เยาวชน

60,000

โครงการจัดกิจกรรม
เด็กเยาวชนจิตอาสา 60,000

โครงการจัดกิจกรรม
ลานสร้างสรรค์สําหรับ
เยาวชน

90,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญ งานรัฐพิธี

โครงการต้นกล้าศิลปะ
การเรียนรู้วิถีชีวิต
ชุมชน

60,000

โครงการตรวจนิเทศ
และประเมินมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการทัศนศึกษาดู
งานการศึกษาต้นแบบ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าซ่อมและการบํารุง
รักษายานพาหนะ 118,400 118,400

โครงการเข้าร่วมแข่ง
ขันทักษะทางวิชาการ
มหกรรมการศึกษา
ท้องถินในระดับต่างๆ

150,000 150,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เชือมความสัมพันธ์ต่อ
ต้านยาเสพติด

150,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เชือมความสามัคคีต้าน
ภัยยาเสพติด

80,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กปฐมวัยสาน
สัมพันธ์สายใยรักใน
ครอบครัว

60,000 60,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและ
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย

40,000 40,000

โครงการค่ายส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
จิตสํานึกแก่เด็กและ
เยาวชน

60,000

โครงการจัดกิจกรรม
เด็กเยาวชนจิตอาสา 60,000

โครงการจัดกิจกรรม
ลานสร้างสรรค์สําหรับ
เยาวชน

90,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญ งานรัฐพิธี 80,000 80,000

โครงการต้นกล้าศิลปะ
การเรียนรู้วิถีชีวิต
ชุมชน

60,000

โครงการตรวจนิเทศ
และประเมินมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000 10,000

โครงการทัศนศึกษาดู
งานการศึกษาต้นแบบ 150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชา
สัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขัน
ตอนและระยะเวลาการ
จัดเก็บภาษี

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือบริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน
โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุก
เฉินประจําเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา

700,000

โครงการพัฒนาและ
เพิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานพนักงานครู
และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก คณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายและ
สมาชิกศูนย์เยาวชน
เทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา

250,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและสมาชิก
ศูนย์เยาวชน เสียง
สะท้อนจากเยาวชน

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี 
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการเพิม
ประสิทธิภาพระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร อําเภอแม่
สาย

1,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชา
สัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขัน
ตอนและระยะเวลาการ
จัดเก็บภาษี

50,000 50,000

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือบริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน

200,000 200,000

โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุก
เฉินประจําเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา

700,000

โครงการพัฒนาและ
เพิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานพนักงานครู
และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก คณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน

150,000 150,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายและ
สมาชิกศูนย์เยาวชน
เทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา

250,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและสมาชิก
ศูนย์เยาวชน เสียง
สะท้อนจากเยาวชน

60,000 60,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี 
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

300,000 300,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร อําเภอแม่
สาย

1,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรักษาความ
สะอาดและขุดลอกลํา
เหมืองลําห้วย คลอง
สาธารณะ คลองชล
ประทาน

50,000

โครงการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถินสืบ
สานประเพณีลอย
กระทงยีเป็ง

120,000

โครงการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถินสืบ
สานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา

50,000

โครงการวัฒนธรรม
ไทย สายใยชุมชน 330,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และสิบสาน
ศิลปะ ศาสนา ประเพณี 
และฦูมิปัญญาท้องถิน : 
โครงการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถินสืบ
สานประเพณีสงกรานต์
ปีใหม่เมือง

150,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้ความสามารถทาง
วิชาการด้วยยุทธวิธีที
หลากหลายเพือความ
เป็นเลิิิศทางวิชาการ

โครงการส่งเสริม
พัฒนาเพิม
ประสิทธิภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางคํา

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรักษาความ
สะอาดและขุดลอกลํา
เหมืองลําห้วย คลอง
สาธารณะ คลองชล
ประทาน

50,000

โครงการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถินสืบ
สานประเพณีลอย
กระทงยีเป็ง

120,000

โครงการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถินสืบ
สานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา

50,000

โครงการวัฒนธรรม
ไทย สายใยชุมชน 330,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และสิบสาน
ศิลปะ ศาสนา ประเพณี 
และฦูมิปัญญาท้องถิน : 
โครงการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถินสืบ
สานประเพณีสงกรานต์
ปีใหม่เมือง

150,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้ความสามารถทาง
วิชาการด้วยยุทธวิธีที
หลากหลายเพือความ
เป็นเลิิิศทางวิชาการ

60,000 60,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาเพิม
ประสิทธิภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา

50,000 50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางคํา

1,482,725 1,482,725

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา

1,429,150 1,429,150
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสํานักงานน่า
อยู่ น่ามอง สู่ถนนงาม
ตา หน้าบ้านสะอาด
ประชาชนมีสุข

50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

400,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 500,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 100,000 70,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000 500,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000

วัสดุสํานักงาน 45,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 5,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 60,000 5,000

วันทีพิมพ์ : 12/8/2561  13:10:10 หน้า : 19/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสํานักงานน่า
อยู่ น่ามอง สู่ถนนงาม
ตา หน้าบ้านสะอาด
ประชาชนมีสุข

50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

400,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 110,000 410,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000 50,000 110,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 65,000 165,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 150,000 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 260,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 20,000 549,300 1,069,300

วัสดุกีฬา 30,000 130,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000 100,000 210,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,045,745 2,045,745

วัสดุการเกษตร 50,000 220,000

วัสดุก่อสร้าง 80,000 630,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 5,000 95,000

วัสดุสํานักงาน 300,000 240,000 585,000

วัสดุการศึกษา 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 84,000 120,000 209,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 84,000 70,000 219,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 20,000 12,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางานแบบมีล้อ
เลือน

เก้าอีนักบริหาร

ชันวางรองเท้าเหล็ก 3 
ชัน

โต๊ะทํางาน

โต๊ะทํางานนักบริหาร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
สํานักงาน

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า แบบข้อ
อ่อน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โทรทัศน์ LED แบบ 
Smart TV ขนาด 40 
นิว

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 350,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นยา

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 84,000 500,000 616,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 24,000 30,000 54,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางานแบบมีล้อ
เลือน 22,550 22,550

เก้าอีนักบริหาร 7,500 7,500

ชันวางรองเท้าเหล็ก 3 
ชัน 18,000 18,000

โต๊ะทํางาน 36,000 36,000

โต๊ะทํางานนักบริหาร 7,500 7,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
สํานักงาน 32,000 32,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 63,200 63,200

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า แบบข้อ
อ่อน 11,000 11,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โทรทัศน์ LED แบบ 
Smart TV ขนาด 40 
นิว

51,500 51,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 80,000 130,000 560,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นยา 17,000 17,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือชุดดับเพลิงกัน
ความร้อน จํานวน 1 
ชุด

เครืองช่วยหายใจ ชนิด
อัดอากาศ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
กําแพงกันดินพังทลาย 
และรางระบายนํา  
พร้อมถนน คสล.หลัง
บ้านนายมงคล รุ่งสิริ
พิพัฒน์ หมู่ที 6

421,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 3/2 หมู่ที 7 102,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 7/1 หมู่ที 
10

322,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมรางระบาย
นําฝาตะแกงเหล็ก ซอย
อู่เชียงใหม่ หมู่ที 8

1,166,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมรางระบาย
นําฝาตะแกรงเหล็ก 
ดอยช้างงู หมู่ที 1

1,690,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล.พร้อม
ไหล่ทาง ซอย 2 หมู่ที 
4

1,513,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล.พร้อม
ไหล่ทาง ซอย 5 (ช่วง
บน) หมู่ที 9

2,926,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า K) 148,040

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 177,560

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือชุดดับเพลิงกัน
ความร้อน จํานวน 1 
ชุด

53,500 53,500

เครืองช่วยหายใจ ชนิด
อัดอากาศ 112,500 112,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
กําแพงกันดินพังทลาย 
และรางระบายนํา  
พร้อมถนน คสล.หลัง
บ้านนายมงคล รุ่งสิริ
พิพัฒน์ หมู่ที 6

421,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 3/2 หมู่ที 7 102,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 7/1 หมู่ที 
10

322,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมรางระบาย
นําฝาตะแกงเหล็ก ซอย
อู่เชียงใหม่ หมู่ที 8

1,166,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมรางระบาย
นําฝาตะแกรงเหล็ก 
ดอยช้างงู หมู่ที 1

1,690,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล.พร้อม
ไหล่ทาง ซอย 2 หมู่ที 
4

1,513,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล.พร้อม
ไหล่ทาง ซอย 5 (ช่วง
บน) หมู่ที 9

2,926,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า K) 148,040

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 177,560

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมและปรับปรุงซ่อม
แซมทรัพย์สินทีดินและ
สิงก่อสร้าง

200,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการจัดตังศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินระดับ
อําเภอ (อําเภอแม่สาย)

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 220,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการกิจกรรมพิธี
วันปิยมหาราช

โครงการจัดงาน
นมัสการและสรงนํา
พระธาตุดอยตุง

10,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ
โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกู
ล

โครงการจัดพิธีคล้าย
วันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลเดช
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมและปรับปรุงซ่อม
แซมทรัพย์สินทีดินและ
สิงก่อสร้าง

550,000 750,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 100,000 200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการจัดตังศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินระดับ
อําเภอ (อําเภอแม่สาย)

50,000 50,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 220,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการกิจกรรมพิธี
วันปิยมหาราช 3,000 3,000

โครงการจัดงาน
นมัสการและสรงนํา
พระธาตุดอยตุง

10,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ

5,000 5,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกู
ล

5,000 5,000

โครงการจัดพิธีคล้าย
วันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลเดช

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดหา
บุคลากรท้องถินพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนภาษาต่าง
ประเทศ (ภาษาจีน)

โครงการจัดหา
บุคลากรท้องถินพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนระดับประถม
วัย
โครงการจัดหา
บุคลากรพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนเด็กอนุบาล

โครงการทัศนศึกษา
เปิดโลกทัศน์การเรียน
รู้สู่โลกกว้างของเด็ก
และเยาวชนศูนย์
เยาวชนเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา

100,000

โครงการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
อําเภอแม่สาย

30,000

โครงการประกอบพิธี
วันจักรี

โครงการผ่าตัดทําหมัน
เพือลดจํานวนสุนัขและ
แมวทีเป็นพาหะของ
โรคพิษสุนัขบ้า   ใน
สุนัขและแมวทีไม่มีเจ้า
ของในพืนทีจังหวัด
เชียงราย

5,000

โครงการพิธีทานหาแม่
ฟ้าหลวง เนืองในวัน
คล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระศรีนคร
นทราบราราชชนนี

3,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดหา
บุคลากรท้องถินพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนภาษาต่าง
ประเทศ (ภาษาจีน)

108,000 108,000

โครงการจัดหา
บุคลากรท้องถินพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนระดับประถม
วัย

108,000 108,000

โครงการจัดหา
บุคลากรพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนเด็กอนุบาล

216,000 216,000

โครงการทัศนศึกษา
เปิดโลกทัศน์การเรียน
รู้สู่โลกกว้างของเด็ก
และเยาวชนศูนย์
เยาวชนเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา

100,000

โครงการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
อําเภอแม่สาย

30,000

โครงการประกอบพิธี
วันจักรี 3,000 3,000

โครงการผ่าตัดทําหมัน
เพือลดจํานวนสุนัขและ
แมวทีเป็นพาหะของ
โรคพิษสุนัขบ้า   ใน
สุนัขและแมวทีไม่มีเจ้า
ของในพืนทีจังหวัด
เชียงราย

5,000

โครงการพิธีทานหาแม่
ฟ้าหลวง เนืองในวัน
คล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระศรีนคร
นทราบราราชชนนี

3,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพิธีเทิดพระ
เกียรติและถวายสดุดี 
เนืองในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็น
พระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี

3,500

โครงการพิธีรดนําดํา
หัวพ่อขุนเม็ง
รายมหาราช

5,000

โครงการพิธีวันคล้าย
วันพระราชสมภพพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชฯ

โครงการวางท่อขยาย
เขตประปาบ้านเก้าหลัง 
หมู่ที 2

425,800

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานทีเปิด
โลกทัศน์สู่โลกกว้าง

80,000

โครงการส่งเสริมการ
เ◌ียนรู้และสืบสาน
วัฒนธรรมชนเผ่า (อา
ข่า)

โครงการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถินของ
จังหวัดเชียงราย

50,000

โครงการสปานวดฝ่า
เท้า

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีนมัสการและ
สรงนําพระธาตุเจ้าดอย
ตุง

20,000

โครงการอาหารกลาง
วันให้กับเด็กนักเรียน
ระดับชันอนุบาล - 
ประถมศึกษาปีที 6 
(โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง
อุปถัมภ์ 5)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพิธีเทิดพระ
เกียรติและถวายสดุดี 
เนืองในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็น
พระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี

3,500

โครงการพิธีรดนําดํา
หัวพ่อขุนเม็ง
รายมหาราช

5,000

โครงการพิธีวันคล้าย
วันพระราชสมภพพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชฯ

10,000 10,000

โครงการวางท่อขยาย
เขตประปาบ้านเก้าหลัง 
หมู่ที 2

425,800

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานทีเปิด
โลกทัศน์สู่โลกกว้าง

80,000

โครงการส่งเสริมการ
เ◌ียนรู้และสืบสาน
วัฒนธรรมชนเผ่า (อา
ข่า)

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถินของ
จังหวัดเชียงราย

50,000

โครงการสปานวดฝ่า
เท้า 13,000 13,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีนมัสการและ
สรงนําพระธาตุเจ้าดอย
ตุง

20,000

โครงการอาหารกลาง
วันให้กับเด็กนักเรียน
ระดับชันอนุบาล - 
ประถมศึกษาปีที 6 
(โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง
อุปถัมภ์ 5)

560,000 560,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอาหารกลาง
วันให้กับเด็กนักเรียน
ระดับชันอนุบาล - 
ประถมศึกษาปีที 6 
(โรงเรียนบ้านป่า
เหมือด)

รวม 12,302,060 800,000 3,849,040 2,547,000 990,000 13,843,380 470,000 2,377,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอาหารกลาง
วันให้กับเด็กนักเรียน
ระดับชันอนุบาล - 
ประถมศึกษาปีที 6 
(โรงเรียนบ้านป่า
เหมือด)

1,840,000 1,840,000

รวม 18,209,200 816,000 22,974,780 79,178,460
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