
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

อําเภอ แม่สาย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 1,130,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 980,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 860,000 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)
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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

โครงการจัดกิจกรรมเด็กเยาวชนจิตอาสา จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเด็กเยาวชนจิต
อาสา  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ เช่น ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะเดินทาง ค่า
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจัดเตรียมสถาน
ที ฯลฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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
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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

โครงการพัฒนาศักยภาพและสมาชิกศูนย์เยาวชน เสียงสะท้อนจากเยาวชน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและสมาชิก
ศูนย์เยาวชน เสียงสะท้อนจากเยาวชนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสม
นาคมคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าทีพั ค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าจัดเตรียมสถานที ฯลฯ และค่าอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-ปรากฏตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561 -2564) เพิมเติม ฉบับที 4  หน้าที 2 ลําดับที 10 

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)
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งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 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)

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง จํานวน 50,000 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
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