
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

อําเภอ แม่สาย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 565,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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)

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

วันทีพิมพ์ : 21/9/2561  20:01:53 หน้า : 1/2



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 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับ
ที 1,2,5,9,10  หน้า 130  - 134

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 
- 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
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