
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

อําเภอ แม่สาย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 18,880,960 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 18,880,960 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 รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบับที 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 5,711,830 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 3,096,930 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 700,000 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 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และเพิมเติมถึงฉบับที 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 600,930 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
-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 )
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