
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

อําเภอ แม่สาย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 15,995,060 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 15,995,060 บาท
งบบุคลากร รวม 4,061,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,061,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,907,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับข้าราชการ ตําแหน่งผู้อํานวยการ
โรงเรียน และครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1 และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ประจําปี จํานวน  8 อัตรา และครูผู้ช่วย  จํานวน  5 อัตรา ตังจ่ายให้
ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561 -2563รวม
ตําแหน่งว่าง ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือน เลือนระดับของ
พนักงานเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน สําหรับผู้ทีได้รับอนุมัติ
ให้มีหรือเลือนวิทยฐานะสําหรับพนักงานครูเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557และหนังสือด่วนที
สุด ที ศธ 04009/8114 ลว.18 ธ.ค.2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 826,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มี
ทักษะ) จํานวน 4 อัตรา พนักจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนสถาน
ศึกษา) จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป (บุคลากรสนับสนุนสถาน
ศึกษา) จํานวน 1อัตรา ตังจ่ายให้ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี พ.ศ.2561 -2563 รวมตําแหน่งว่าง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 75,540 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้
ดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา ,พนักจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการ
สอน) จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป (บุคลากรสนับสนุนสถาน
ศึกษา) จํานวน 1 อัตรา  ตังจ่ายให้ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี พ.ศ.2561 -2563 รวมตําแหน่งว่าง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)

งบดําเนินงาน รวม 8,204,620 บาท
ค่าตอบแทน รวม 81,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจําเป็นพิเศษนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ ซึงมีสิทธิเบิกได้    
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 –2564
ยุทธศาสตร์ที 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการ
ศึกษา ลําดับที 1 หน้า 170

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 41,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค
  0422.3/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170) 

ค่าใช้สอย รวม 5,211,875 บาท
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,430,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพือจ่าย
เป็นค่าจ้างในการถ่ายสําเนา เย็บหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเล่มอืนใดที
เกียวกับการดําเนินการตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบลที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
- เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณา ประชา
สัมพันธ์และเผยแพร่กิจการของเทศบาลตําบลในสือประเภทต่าง ๆ
 เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจัดทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้าง
ทําโปสเตอร์ การบันทึกประเภทรายจ่ายนี การบันทึกภาพยนตร์ วิดีโอ วีดี
ทัศน์ ค่าล้างอัด ขยายรูปถ่าย และค่าใช้จ่ายเพือโฆษณาและเผยแพร่อืน ๆ
 ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบลที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่นค่าธรรมป้ายยานพาหนะ ค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน  หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเกียวกับกับ
การดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ทีสามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีได้
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกัน ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่ารับ
วารสารและสิงพิมพ์ต่าง ๆ 
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างใดอย่าง
หนึง ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิง
ก่อสร้าง ฯลฯ เช่นค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมา
สูบนํา จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่นหมอก
ควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกําจัดปลวกหรือแมลง ค่าล้างอัดฉีดรถ
ยนต์ ค่าจ้างเหมาทําของ ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5
 แห่ง และโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา โดยคํานวณค่าจ้างเหมาตามหลัก
เกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2
/ว 1555 ลว. 22 มี.ค.60 ดังนี 
     - ศูนย์ ม.4 มีพืนที    925 ตร.ม.
     - ศูนย์ ม.5 มีพืนที    836 ตร.ม.
     - ศูนย์ ม.6 มีพืนที    732 ตร.ม.
     - ศูนย์ ม.7 มีพืนที    700 ตร.ม.
     - ศูนย์ ม.9 มีพืนที    907 ตร.ม.
     - โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา มีพืนที 1,750 ตร.ม.
จํานวน 6 คน อัตราค่าจ้างคนละ ๆ 7,000.-บาท ตังไว้ 504,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติหน้าทีสนับสนุน
การ ปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนในภารกิจทีขาดแคลน และไม่
ซําซ้อนกับภารกิจปกติ ฯลฯ ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เป็นค่าจ้าง
เหมาบริการผู้ช่วยครูภาษาต่างประเทศ,ผู้ช่วยครูปฐมวัย บุคลากรสนับ
สนุนการเรียนการสอนของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลฯ ระหว่างรอ
จัดสรรอัตรากําลัง รอการสรรหาบรรจุแต่งตัง และงานจ้างเอกชนเพือเสริม
การปฏิบัติงานตามหน้าทีปกติ และไม่มีตําแหน่งพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างของเทศบาลปฏิบัติงาน ซึงเป็นงานหรือ
โครงการใหม่ หรือมีตําแหน่งทีปฏิบัติงานนัน แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้
แล้วเสร็จตามเวลาทีกําหนด เนืองจากปริมาณงานมาก เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือที ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 170 ลําดับที 1
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
สังกัดกองการศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของ
เทศบาลตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ
.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)

โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการมหกรรมการศึกษาท้องถินใน
ระดับต่างๆ

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
มหกรรมการศึกษาท้องถินในระดับต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เช่น ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ รวมถึงค่า
วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการแข่งขันและฝึกซ้อม ฯลฯ และวัสดุอืน ๆ ทีเกียว
ข้องกับโครงการ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2558 ,หนังสือที มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค. 2560 
ปรากฏตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 - พ.ศ.2564) หน้าที 75 ลําดับที 38

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยสานสัมพันธ์สายใยรักในครอบครัว จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัยสาน
สัมพันธ์สายใยรักในครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ากรรมการ
ตัดสิน ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับนักกีฬา ค่าจัดเตรียม
สถานที ฯลฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 - พ.ศ.2564) หน้าที 37 ลําดับที 75

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ากรรมการ
ตัดสิน ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจัดเตรียมสถานที ฯลฯ และค่าวัสดุ
อุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฎตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 - พ.ศ.2564) หน้าที 19 ลําดับที 68
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โครงการตรวจนิเทศและประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจนิเทศและประเมิน
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและ
เครืองดืม อาหารว่าง ค่าเอกสารประกอบ ฯลฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ที
เกียวข้องกับโครงการ
เป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ,พระ
ราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 มาตรา 56 ข้อ 2 (ข) และระเบียบ กฎหมายอืนทีเกียวข้อง
ปรากฎตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 39 ลําดับที 75

โครงการทัศนศึกษาดูงานการศึกษาต้นแบบ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานการศึกษา
ต้นแบบ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าของทีระลึก ฯลฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2558 ,หนังสือที มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค. 2560 
ปรากฎตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 - พ.ศ.2564) หน้าที 5 ลําดับที 6

โครงการพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานครูและคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน

จํานวน 150,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานพนักงานครูและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าที
พัก ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าจัดเตรียมสถานที ฯลฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ที
เกียวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2558 , หนังสือที มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค. 2560 
ปรากฎตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 -  พ.ศ.2564) หน้าที 41 ลําดับที 76
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โครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถทางวิชาการด้วยยุทธวิธีทีหลากหลาย
เพือความเป็นเลิิิศทางวิชาการ

จํานวน 60,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความรู้ความ
สามารถทางวิชาการด้วยยุทธวิธีทีหลากหลายเพือความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ เช่น ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะเดินทาง ค่า
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจัดเตรียมสถาน
ที ฯลฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 43 ลําดับที 77

โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิมประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมเพิมประสิทธิภาพ
ของบุคลากรทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะเดินทาง ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าจัดเตรียมสถานที ฯลฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการ
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 , หนังสือที มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค. 2560 
ปรากฎตามตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 44 ลําดับที 78

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเวียง
พางคํา

จํานวน 1,482,725 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยใช้วิธี
การ ขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษา โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0893.2/ว 1918 ลว.16 มิถุนายน 2552  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1658 ลว. 22 มีนาคม 2559
   1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 670,000.-บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางคํา จํานวน 185 คน อัตรามือละ 20 บาทต่อคน โดย
คํานวณจากนักเรียนระดับอนุบาล จํานวน 150 คน x 200 วัน x 20
 บาท และนักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 35 คน x 100 วัน x 20
 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 1816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
   2) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิน จํานวน 246,800.-บาท  
     2.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000
.-บาท 
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางคํา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 โรงเรียน
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ละ 20,000.-บาท 
     2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800.-บาท 
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าบริการทางโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าติดตัง และเชือมต่อระบบ 
         - ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL ของ
โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 โรงเรียนละ 9,600.-บาทต่อปี 
        - ระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
คํา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
 โรงเรียนละ 7,200.-บาทต่อปี 
     2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
เทศบาล    เวียงพางคํา จํานวน 100,000.-บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางคํา เช่น ค่าจัดซือหนังสือ ชันวางหนังสือ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ จัดตกแต่งห้องสมุด และอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 โรงเรียน
ละ 100,000.-บาทต่อปี 
         2.4 ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน 50,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
คํา เช่น ค่าจัดตกแต่งมุมนิทาน มุมการแสดงบทบาทสมมติ มุมดนตรี มุม
ส่งเสริมพัฒนาการและเรียนรู้สําหรับเด็ก ป้ายนิเทศนําเสนอผลงาน ค่าจัด
ทําห้องศูนย์สือ และค่าจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้อืน ๆ ของ
โรงเรียน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19
 มิถุนายน 2561 โรงเรียนละ 50,000.-บาทต่อปี 
     2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนสังกัด อปท
. จํานวน 39,000.-บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู/พนักงานครู ได้แก่ค่าใช้
จ่ายในการเข้ารับฝึกอบรมของข้าราชการครู/พนักงานครู ค่าลงทะเบียน
เข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการพัฒนาข้า
ราชการครู/พนักงานครูของโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 อัตราคน
ละ 3,000.-บาท จํานวน 9,000.-บาท และเทศบาลนําเงินรายได้
สมทบ จํานวน 30,000.-บาท 
     2.6 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จํานวน 21,000.-บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดย
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน เช่น การจัดส่งครูแกนนํา และเจ้าหน้าที
เทศบาลตําบลเวียงพางคําเข้ารับการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
     - โรงเรียนละ 15,000-บาท 
     - ครูแกนนําโรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000.-บาท
     - เจ้าหน้าที อปท.ละ 1 คน ๆ ละ 3,000.-บาท
  3) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน(ค่า
ปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน) จํานวน 10,000.-บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจัดสรรแก่นักเรียนในโรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
คําทีบิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาทต่อ
ปีตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 อัตราคนละ 500/ภาคเรียน(1,000/คน/ปี) x 10
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 คน จํานวน 10,000.-บาท
  4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
พืนฐาน จํานวน 555,925.-บาท
     1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 321,500.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขันพืนฐาน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
     - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาคเรียน x 2 ภาคเรียน เป็น
เงิน 1,700 บาท/คน จํานวน 255,000.-บาท 
     - ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน x 2 ภาคเรียน เป็น
เงิน 1,900 บาท/คน จํานวน 66,500.-บาท 
     2. ค่าหนังสือเรียน จํานวน 51,875.-บาท                              
 เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274
  ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
     - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี จํานวน 30,000.-บาท
     - ระดับประถมศึกษาปีที 1 คนละ 625 บาท/ปี จํานวน 21,875.-บาท
    3. ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 43,650.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
     - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100.-บาท/ภาคเรียน x 2 ภาค
เรียน จํานวน 30,000.-บาท
     - ระดับประถมศึกษา คนละ 195.-บาท/ภาคเรียน x 2 ภาคเรียน
จํานวน 13,650.-บาท
    4. ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 57,600.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
     - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300.-บาท/ปี จํานวน 45,000.-บาท
     - ระดับประถมศึกษา คนละ 360.-บาท/ปี จํานวน 12,600.-บาท
        5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 81,300.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
     - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215.-บาท/ภาคเรียน จํานวน 64,500
.-บาท 
     - ระดับประถมศึกษา คนละ 360.-บาท/ปี จํานวน 16,800.-บาท
-ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลียนแปลงฉบับที 3หน้าที 3 - 4 และ 3

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

จํานวน 1,429,150 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยใช้วิธี
การ ขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษา โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท
 0893.2/ว 1918 ลว.16 มิถุนายน 2552  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/1658 ลว. 22 มีนาคม 2559
   1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 931,000.-บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทัง 5 แห่ง สังกัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จํานวน 190 คน อัตรา
มือละ 20 บาทต่อคน โดยคํานวณจากนักเรียนระดับอนุบาล จํานวน 190
 คน x 245 วัน x 20 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19
 มิถุนายน 2561
   2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   จํานวน  323,000.-บาท
     1. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) จํานวน 323,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าในการจัดซือจัดหาสือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา เครืองเล่นเสริมพัฒนาการเด็กทีมีคุณภาพและ
มาตรฐานสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หน่วยการจัด
ประสบการณ์เรืองต่าง ๆ และเสริมสร้างพัฒนาการทังทางด้านร่าง
กาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก   ที มท 0893.2/ว 801 ลงวันที 11 มีนาคม 2551 ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ทัง 5
 แห่ง จํานวน 190 คน อัตราคนละ 1,700.-บาท/ปี  จํานวน 323,000
.-บาท
   3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน175,150.-บาท
     1. ค่าหนังสือเรียน จํานวน 31,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา ทัง 5 แห่ง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274
               ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
         - อัตราคนละ 200บาท/ปี จํานวน 155 คน
     2. ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 31,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา ทัง 5 แห่ง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
         - อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 155 คน
     3. ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 46,500.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ทัง 5 แห่ง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
         - อัตราคนละ 300 บาท/ปี จํานวน 155 คน
     4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 66,650.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ทัง 5 แห่ง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
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        - อัตราคนละ 430 บาท/ปี จํานวน 155 คน
-ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) เปลียนแปลงฉบับที 3 หน้าที 1- 2  ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่
ในความดูแลของเทศบาลตําบล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที  1
  หน้า  170)

ค่าวัสดุ รวม 2,635,745 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนยาว ใช้ไปแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึง
รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือจัด
หาสิงของทีใช้ในการประกอบและอะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ให้กลับคืนสภาพดังเดิมทีมีลักษระเป็นการซ่อมบํารุงปกติ หรือ
ค่าซ่อมกลางและรายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น เพือใช้ในสํานักงานของกองการ
ศึกษา เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เครืองเขียนต่าง ๆ
 ผงหมึกถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว สมุดทางราชการ และวัสดุอืนๆ ที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น เพือใช้ใน
กองการศึกษา เช่น หลอดไฟ บัลลาร์ด สาย
ไฟฟ้า ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ลําโพง หม้อแปลง เครืองตัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์ และชินส่วนวิทยุ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 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
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,045,745 บาท
1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 398,658.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ทีจัดตังขึนเองและรับถ่ายโอนภารกิจ ของเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา ใช้ข้อมูลจํานวนเด็กเล็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2560 จํานวนรวม
ทังสิน 190 คน จํานวน 260 วัน แยกเป็น
 1.1 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวิเชตร์มณี  จํานวนเด็ก  40 คน 
 1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ  จํานวนเด็ก 40 คน 
 1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี   จํานวนเด็ก 30 คน 
 1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนําริน  จํานวนเด็ก 40 คน 
 1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือด หมู่ 9  จํานวนเด็ก 40 คน 
2) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา  จํานวน 388,167.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาลในโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางคํา จํานวนทังสิน 185 คน จํานวน 260 วัน 
3) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน (สพฐ.)  จํานวน 1,258,920.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6
  แยกเป็น
3.1 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10
 มิถุนายน 2560 จํานวนทังสิน 140 คน จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 293,748.- บาท
3.2 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10
 มิถุนายน 2560 จํานวนทังสิน 460 คน จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 965,172.- บาท
(อปท.เป็นหน่วยจัดซือจัดจ้างให้แก่สถานศึกษาตามภารกิจถ่ายโอนงบ
ประมาณ อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซือจัด
จ้างอาหารเสริม (นม) เป็นเพียงราคาจัดสรรตาม
หลักเกณฑ์ทีได้ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ  เทศบาลนําเงินรายได้
สมทบอัตราคนละ 0.70 บาท รวมตังงบประมาณรองรับในอัตราคน
ละ 8.07 บาทต่อวัน)
ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท1816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานการ
ศึกษา  ลําดับที 4  หน้า 63)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็น
ต้นเช่น ค่าซือแอสฟัลท์ติกสําเร็จรูป หิน ดิน ทราย หินคลุก ท่อระบาย
นํา ไม้ สี แปรงทาสี กระเบือง จอบ เลือย ฯลฯ และสิงของอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น พู่กันและสี, ฟิล์ม, ฟิล์มสไลด์, แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง
อัด ขยาย ,ภาพถ่ายดาวเทียม และวัสดุอืน ๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ยา วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ นํายา
ต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สียิมซ่า ผงบัพเฟอร์ เข็มเจาะโลหิต เปลหามคนไข้ ชุด
นํายาตรวจหาเชือโรคอย่างรวดเร็ว เครืองแก้วต่างๆ และวัสดุอืนทีสามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์, อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช, พันธุ์พืช, พันธุ์
สัตว์, ปุ๋ย, กระถาง ,ต้นไม้, สปริงเกอร์, สายยาง, จอบขุด, เสียมพรวน, บัว
รดนํา กรรไกรตัดกิง และวัสดุอืนๆทีสามารถ เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น พู่กันและสี, ฟิล์ม, ฟิล์มสไลด์, แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง
อัด ขยาย ,ภาพถ่ายดาวเทียม และวัสดุอืน ๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น เช่น เครืองแบบ, เสือ, กางเกง, ผ้า, เครือง
หมายยศและสังกัด, เข็มขัด, ถุงเท้า, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก และวัสดุอืนๆ
ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)

วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ลูกฟุตบอล ,ตะกร้อ ,วอลเล่ย์บอล และรายการ
อืนๆทีเกียวข้อง เพือเป็นวัสดุกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางคําเพือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไปได้ใช้
เล่นกีฬา ออกกําลังกายเสริมสร้างพัฒนาการตามวัย 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็น
ต้น เพือใช้ในกองการศึกษา เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด, เมมโมรีชิป, แป้น
พิมพ์, หมึกเครืองพิมพ์, ตลับผงหมึก, นํายาทําความสะอาด, สาย
ไฟฟ้า, สาย USB, สายเคเบิล, เมมบอร์ด, เครืองกระจายสัญญาณ, แผ่น
วงจรอิเลกทรอนิกส์, เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ,ซีดี
รอม, โปรแกรมกําจัดไวรัส และวัสดุอืน ๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในรายจ่าย
ประเภทนี
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ สือการเรียนการ
สอนทําด้วยพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปลํา เบาะยูโด ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 276,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคําทัง 5 ศูนย์ และโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความดูแล
ของเทศบาลตําบลเวียงพางคําทัง 5 ศูนย์ และโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความดูแล
ของเทศบาลตําบลเวียงพางคําทัง 5 ศูนย์ และโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือ
สาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์
เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เพือจ่าย
เป็นทีใช้ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบล
เวียงพางคําทัง 5 ศูนย์ และโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า 170)

วันทีพิมพ์ : 21/9/2561  19:59:49 หน้า : 15/23



งบลงทุน รวม 863,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 313,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางานแบบมีล้อเลือน จํานวน 19,800 บาท
- เพือจัดหาเก้าอีสํานักงาน จํานวน 9 ตัว ราคาตัวละ 2,200 บาท เพือใช้
ในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  คุณลักษณะ
พืนฐาน ขา 5 แฉก มีล้อเลือน  หุ้มหนังเทียม มีพนักพิงระดับกลางมีท้าว
แขน ปรับระดับขึนลง 
- เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1986 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 จัดซือในราคาท้องตลาดหรือราคาทีเคยจัดซืออย่าง
ประหยัด โดยมีเหตุผลดังนี
1.วัตถุประสงค์ : เพือให้ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจําเป็น : เนืองจากเก้าอีเดิมชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : สามารเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และการเรียนการสอนให้ดีขึนได้
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 4  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์สํานักงาน หน้า 2   ลําดับ
ที 12

เก้าอีนักบริหาร จํานวน 7,500 บาท
- เพือจัดหาเก้าอีนักบริหาร จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,600 บาท เพือใช้
ในการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
คํา คุณลักษณะพืนฐาน ขา 5 แฉก มีล้อเลือน  หุ้มหนังเทียม มีพนักพิง
ระดับสูง มีท้าวแขน ปรับขึน – ลง ด้วยโช๊คแก๊ส 
- เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1986 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 จัดซือในราคาท้องตลาดหรือราคาทีเคยจัดซืออย่าง
ประหยัด โดยมีเหตุผลดังนี
1.วัตถุประสงค์ : เพือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจําเป็น : เนืองจากเก้าอีเดิมชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : สามารเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการประชาชนของพนักงานเทศบาลให้ดีขึนได้
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 4  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์สํานักงาน หน้า 3   ลําดับ
ที 21
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ชันวางรองเท้าเหล็ก 3 ชัน จํานวน 18,000 บาท
- เพือจัดหาชันวางรองเท้าเหล็ก 3 ชัน ราคา 4,500.-บาท จํานวน 4 อัน
คุณลักษณะพืนฐาน  ขนาดกว้าง 200 ซม. ลึก 33 ซม. สูง  80 ซม. มีล้อ
เลือน สําหรับเคลือนย้ายได้
- เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1986 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 จัดซือในราคาท้องตลาดหรือราคาทีเคยจัดซืออย่าง
ประหยัด โดยมีเหตุผลดังนี
1.วัตถุประสงค์ : เพือใช้ในโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงพางคํามี 
2. เหตุผลความจําเป็น : เนืองจากนักเรียนไม่มีทีวางรองเท้า
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : เพือให้จัดวางรองเท้าของนักเรียนให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 4  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์สํานักงาน หน้า 2  ลําดับ
ที 11

โต๊ะทํางาน จํานวน 36,000 บาท
เพือจัดหาโต๊ะทํางานสํานักงาน จํานวน 6 ตัว ราคาตัวละ 
6,000 บาท เพือใช้ในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้แล
เด็ก
คุณลักษณะพืนฐาน  โต๊ะทํางานเหล็ก  หน้า PVC มุมมน ขอบ PVC กัน
กระแทก มีทีพักเท้า 
- ภายนอกมีทังหมดรวม 4 ลินชัก
- ขนาด กว้าง 122 ซม. ลึก 66 ซม. สูง 75 ซม.
- เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1986 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 จัดซือในราคาท้องตลาดหรือราคาทีเคยจัดซืออย่าง
ประหยัด โดยมีเหตุผลดังนี
1.วัตถุประสงค์ : เพือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจําเป็น : เนืองจากโต๊ะเดิมชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : สามารเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 4 บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์สํานักงาน หน้า 3  ลําดับ
ที 20

โต๊ะทํางานนักบริหาร จํานวน 7,500 บาท
เพือจัดหาโต๊ะทํางานนักบริหาร จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 7,500 บาท เพือ
ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา 
คุณลักษณะพืนฐาน  โต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาด 5 ฟุต หน้า PVC มุม
มน ขอบ PVC กันกระแทก มีทีพักเท้า 
- เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1986 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 จัดซือในราคาท้องตลาดหรือราคาทีเคยจัดซืออย่าง
ประหยัด โดยมีเหตุผลดังนี
1.วัตถุประสงค์ : เพือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจําเป็น : เนืองจากเก้าอีเดิมชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : สามารเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 4  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์สํานักงาน หน้า 3   ลําดับ
ที 19
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ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะนักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 63,200 บาท
เพือจัดหาโต๊ะนักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน  40 ชุด ชุดละ 1,580
 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- ผลิตจากโฟเมก้าขาว พร้อมเก้าอี
- โต๊ะขนาด  กว้าง 35 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 50 ซม. 
- เก้าอีขนาด กว้าง 25 ซม. ลึก 28 ซม. สูง 54 ซม.
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1986 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 จัดซือในราคาท้องตลาดหรือราคาทีเคยจัดซืออย่าง
ประหยัด โดยมีเหตุผลดังนี
1.วัตถุประสงค์ : เพือให้ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลเวียง
พางคํา
2. เหตุผลความจําเป็น : ใช้ในการอํานวยความสะดวกการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา
 3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : สามารเพิมประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอนให้ดีขึนได้
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 4  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา หน้า 4   ลําดับ
ที 27

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองพ่นยา จํานวน 17,000 บาท
เพือจัดหาเครืองพ่นยา จํานวน 1 เครืองราคา 17,000.-บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
 เครืองพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว
- เป็นเครืองพ่นยาชนิดตังพืน 
- เครืองยนต์เบนซิน
- ขนาดเครืองยนต์ทีกําหนดเป็นขนาดแรงม้าขันตํา
  จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานงบประมาณ เดือน
มกราคม 2561 โดยมีเหตุผลดังนี
1.วัตถุประสงค์ : เพือใช้ในโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคําและภารกิจงาน
ของเทศบาล
2. เหตุผลความจําเป็น : ใช้เป็นการตัดหญ้า และกําจัดวัชพืชในโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางคําและภารกิจงานของเทศบาล
3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : สามารถกําจัดวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์
ในโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา และภารกิจงานของเทศบาลให้ดีขึนได้
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 4  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์การเกษตร หน้า 4
   ลําดับที 32
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาด 40 นิว จํานวน 51,500 บาท
เพือจัดหาโทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ขนาด 40 นิว จํานวน 5
 เครือง  ราคาเครืองละ 10,300.-บาท 
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของภาพ 1920x1080 พิกเซล
- ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 40 นิว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเชือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์ 
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล
  จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เดือน
มกราคม 2561 โดยมีเหตุผลดังนี
1.วัตถุประสงค์ : เพือให้ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลเวียง
พางคํา
2. เหตุผลความจําเป็น : ใช้เป็นสือในการส่งเสริมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา
 3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : สามารเพิมประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอนให้ดีขึนได้
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 4  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่ หน้า 3   ลําดับที 24

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จํานวน 11,000 บาท
เพือจัดหาเครืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน  จํานวน 1 เครือง ราคา 11,000
.-บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
- เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด
  จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานงบประมาณ เดือน
มกราคม 2561 โดยมีเหตุผลดังนี
1.วัตถุประสงค์ : เพือใช้งานในโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคําและภารกิจ
งานของเทศบาล
2. เหตุผลความจําเป็น : ใช้เป็นการตัดหญ้ากําจัดวัชพืชในโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางคําและภารกิจงานของเทศบาล
 3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : สามารถกําจัดวัชพืช และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา และภารกิจงานของเทศบาลให้ดีขึน
ได้
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 4  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว หน้า 4
   ลําดับที 33
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
เพือจัดหาเครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 2 เครือง
 ราคาเครืองละ 16,000.-บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า
จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
  จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561  ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 โดยมี
เหตุผลดังนี
1.วัตถุประสงค์ : เพือให้ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลเวียง
พางคํา
2. เหตุผลความจําเป็น : ใช้เป็นสือในการส่งเสริมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา
 3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : สามารเพิมประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอนให้ดีขึนได้
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 4  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้า 4
   ลําดับที 31

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่หรือ
ทรัพย์สินอืน ๆ ทีอยู่ในความดูแลของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
 หน้า 170)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 550,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมและปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินทีดินและสิงก่อ
สร้าง

จํานวน 550,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายเพือ
ดัดแปลง ต่อเดิมหรือปรับปรุงสิงก่อสร้าง ทําให้ทีดินและสิงก่อสร้างมีมูลค่า
เพิมขึึน รวมถึงเพือติดตังระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา อุปกรณ์ต่างๆซึง
เป็นการติดตังครังแรกในอาคาร  เป็นการดําเนินการพร้อมกันหรืือภาย
หลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตังครังแรกในสถานทีราชการ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560 จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 150,000 บาท เงิน
รายได้เทศบาล จํานวน 400,000 บาท ***ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานการศึกษา ลําดับที  1
  หน้า 170)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,865,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,865,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดหาบุคลากรท้องถินพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษา
ต่างประเทศ (ภาษาจีน)

จํานวน 108,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดเพือเป็นค่าใ◌้ช้จ่ายจ้างครูสอนภาษจีน
ตาม โครงการจัดหาบุคลากรเพือพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาต่าง
ประเทศ (ภาษาจีน)  เพือการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะภาษา
จีนให้กับเด็กและเยาวชน  จํานวน 1 อัตรา
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน แผนงานการศึกษา ลําดับที 7
 หน้า 184)
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โครงการจัดหาบุคลากรท้องถินพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับ
ประถมวัย

จํานวน 108,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดเพือเป็นค่าใ◌้ช้จ่ายจ้างครูตามโครงการจัด
หาบุคลากรท้องถินพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับเพือการ
สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย  จํานวน 1 อัตรา
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานการศึกษา ลําดับที  6
  หน้า 184)
       
 
 

 

โครงการจัดหาบุคลากรพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนเด็กอนุบาล จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานโรงเรียนเจ้าพ่อ
หลวงอุปถัมภ์ ๕ เพือเป็นค่าใช้จ่ายจ้างครูตามโครงการจัดหาบุคลากรท้อง
ถินพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  เพือการสนับสนุน
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กระดับอนุบาล  จํานวน 2 อัตรา
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานการศึกษา ลําดับที 1
  หน้า182) 
โครงการส่งเสริมการเ◌ียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า (อาข่า) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานโรงเรียนเจ้าพ่อ
หลวงอุปถัมภ๕์ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่า (อา
ข่า) เพือเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานจัดนิทรรศการและสืบสานวัฒนธรรม
ชนเผ่า (อาข่า)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานการศึกษา ลําดับที 2
   หน้า 182)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานการศึกษา ลําดับที 3
   หน้า 183)
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โครงการสปานวดฝ่าเท้า จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานโรงเรียนเจ้าพ่อ
หลวงอุปถัมภ์ ๕  ตามโครงการสปานวดฝ่าเท้า  เพือเป็นค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินงาน สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้สปานวดฝ่าเท้า
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานการศึกษา ลําดับที 3
   หน้า 183)

โครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนระดับชันอนุบาล - ประถมศึกษาปี
ที 6 (โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5)

จํานวน 560,000 บาท

เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานโรงเรียนเจ้าพ่อ
หลวงอุปถัมภ์ ๕ เพือเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน ตาม โครงการอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ระดับชันอนุบาล-ประถมศึกษาปีที 6
 (โครงการอิมมือเทียง)จํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2561 จํานวน
นักเรียน 140 คน จัดสรร 100% ของจํานวนนักเรียน อัตรามือละ 20
 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน   จํานวน 560,000.- บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานการศึกษา ลําดับที  4
  หน้า 183)

โครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนระดับชันอนุบาล - ประถมศึกษาปี
ที 6 (โรงเรียนบ้านป่าเหมือด)

จํานวน 1,840,000 บาท

เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานโรงเรียนบ้านป่า
เหมือด ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับชัน
อนุบาล-ประถมศึกษาปีที 6 (โครงการอิมมือเทียง) จํานวนเด็ก ณ วันที 10
 มิถุนายน 2561 จํานวนนักเรียน 460 คน จัดสรร 100% ของจํานวนนัก
เรียน อัตรามือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน   จํานวน 1,840,000
.- บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานการศึกษา ลําดับที 5
   หน้า 183)
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