
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

อําเภอ แม่สาย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 470,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะน่ารู้สําหรับผู้สูงอายุและครอบครัว จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
  1.โครงการคืนความสดใสสู่วัยชรา
  2.โครงการครอบครัวอบอุ่น ครอบเข้มแข็ง
  3.โครงการครอบคุณธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็ง
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมธรรมะน่ารู้ การแลกเปลียนเรียน
รู้ การดําเนินงานภารกิจด้านผู้สูงอายุกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร
ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่า
ป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด จัดบูธนิทรรศการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบีย
เลียง ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าเช่าทีพัก ค่าของทีระลึก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าอัดภาพ ค่าขยาย
ภาพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 24
  ลงวันที 4 มกราคม 2561 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานสังคมสงเคราะห์  ลําดับ
ที 2, 17,18 หน้า 93 และ 99)

วันทีพิมพ์ : 21/9/2561  20:00:30 หน้า : 1/4



ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี
1. โครงการส่งเสริมการจ้างงานช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ก่อนวัยอันสมควร
เพือดําเนินการ
1) การฝึกอบรม กิจกรรมเวทีประกวด การแสดงศักยภาพเด็กและ
เยาวชน การรณรงค์ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจ้าง
ดนตรี ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดทํา
เอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที ค่าจ้างเหมาจัด
สถานทีและไฟฟ้า ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบ
ประกาศ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมา จัดบูธ ค่ายานพาหนะ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
2) กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน สนับสนุนการจัดตังสภา
เด็กเยาวชน การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของเด็กอายุ 2-5 ปี ก่อน
เข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา
เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานสังคมสงเคราะห์  ลําดับ
ที  3 , 11 หน้า  94,97)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกียวข้อง จํานวน 100,000 บาท
เพือดําเนินงานโครงการ ดังนี
   1. โครงการแบ่งปันนําใจรอยยิมสู่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ทีพึง
   2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเวียงพางคํา 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ต่างๆ แก่ผู้สูงอายุและผู้
เกียวข้อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย การจัด
กิจกรรมนันทนาการ การอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)ฯลฯ โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่า
ป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที ค่าจ้างเหมาจัด
สถานทีและไฟฟ้า ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทําใบ
รับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเห
มาจัดบูธ ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ค่าเบียเลียง ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตลอดจนเป็นค่าดําเนินงานตามแนวทางการจัด
สวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ และคนพิการของ อปท.ตาม 4 กิจกรรม
หลัก ได้แก่ 1)งานให้บริการด้านสุขภาพอนามัย 2)งานส่งเสริมการอยู่ร่วม
กัน และสร้าง
ความเข้มแข็งด้านองค์กรผู้สูงอายุ และคนพิการ 3)งานส่งเสริมอาชีพหรือ
รายได้ของผู้สูงอายุและคนพิการ 4)งานด้านการบริหารจัดการระบบ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0810.6/ว 24  ลงวันที 4 มกราคม 2561  และตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานสังคม
สงเคราะห์  ลําดับ ที  5  หน้า 95 และเพิมเติม ฉบับที 3 ลําดับที 2
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือดําเนินงาน
     -โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับความสําคัญของผู้
สูงอายุ กิจกรรมรดนําดําหัวแบบพืนเมืองล้านนา ฯลฯ เช่น ค่าจัดทํา
เอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีและไฟฟ้า ค่าเช่าเครือง
เสียง ค่าจ้างเหมาจัดบูธ ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติ
บัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่ายานพาหนะ ค่าอัด
ภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเครืองสักการะ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบียเลียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0810.6/ว 24  ลงวันที 4 มกราคม 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที  3
  ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานสังคม
สงเคราะห์  ลําดับที  1 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือดําเนินงานโครงการ ดังนี
  1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟืนฟูสมรรถภาพผู้พิการและครอบครัว
  2. โครงการปรบปรุงซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้กับประชาชน
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
1) การฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ  แก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้
ทีพึง และผู้เกียวข้อง ฯลฯ เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้าย
และเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที ค่าจ้างเหมาจัด
สถานทีและไฟฟ้า ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าจ้างเหมาจัดบูธ ค่าโล่รางวัล เงิน
รางวัล ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมา
การแสดง ค่ายานพาหนะ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ค่าเบียเลียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง
2) การสํารวจจัดทํา/ปรับปรุงฐานข้อมูล คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ทีพึง
3) การออกหน่วยเคลือนทีตรวจเยียมคนพิการ ตรวจสุขภาพคนพิการ จัด
หาอุปกรณ์ สิงอํานวยความสะดวกอืนๆ จัดทําทางลาด ห้องนํา ทีจอด
รถ  ป้าย ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารภายในอาคารสําหรับคนพิการ เป็นต้น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557,
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานสังคมสงเคราะห์  ลําดับ
ที  4,10 หน้า 94,96)
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี จํานวน 90,000 บาท
เพือดําเนินงานโครงการ ดังนี
   1.โครงการอบรมให้ความรู้เรืองการช่วยเหลือคุ้มครองแก่เด็กและสตรี 
ของศูนย์ช่วยเหลือ OSCC
   2. โครงการส่งเสริมความรู้เรืองการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรี
   3. โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นําแก่สตรีในยุคปัจจุบัน
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ต่างๆ แก่กลุ่มสตรี การเฝ้า
ระวังความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมวันสตรีสากล กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ สนับสนุนกองทุนพัฒนาสตรี กลุ่มแม่บ้าน การให้ความรู้เรืองสิทธิ
และหน้าทีของสตรี กิจกรรมสนับสนุนเพือส่งเสริมความรักและความ
อบอุ่นในครอบครัว  ตามแนวทางมาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรีฯ
ลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่ากระเป๋า
เอกสาร ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่า
เช่าสถานที ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีและไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครือง
เสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่า
จ้างเหมาการแสดง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าเบียเลียง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือดําเนินงาน
   - โครงการความรักมิตรภาพ และกําลังใจแก่ผู้ติดเชือเอดส์ และ
ผู้พิการ 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้เกียวข้อง กิจกรรมป้องกันผู้ติดเชือรายใหม่ จัดทําสือรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกียวกับการป้องกันโรคเอดส์ การให้ความรู้เด็ก
ในสถานศึกษา ฯลฯ ค่าจัดทําเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายและ
เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าพาหนะ ค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  แผนงานสังคมสงเคราะห์  ลําดับ
ที  7 หน้า 95)
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