
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

อําเภอ แม่สาย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 3,620,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
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
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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)    
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