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ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 35,302,000 

งานบรหิารทัว่ไป   (00111) ตั้งไว้รวม 9,848,200           บาท

     (1) งบบคุลากร  (520000) รวม 6,226,700       บาท
(หมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว)

จ านวน 2,625,200           บาท
1.   เงนิเดอืนนายก/รองนายก (210100) จ านวน 696,000             บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่นได้แก ่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตาม

อตัราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคํานวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกนิ 12 เดือน ดังนี้
     (1)  เงินเดือนนายกเทศมนตรี อตัราเดือนละ 27,600 บาท เป็นเงิน 331,200 บาท
     (2)  รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อตัรา อตัราเดือนละ  15,180 บาท เป็นเงิน 364,320 บาท

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)
2.  เงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก (210200) 

จ านวน 120,000             บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตามอตัราที่กําหนด

ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคํานวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกนิ 12 เดือนดังนี้
     (1) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี อตัราเดือนละ 4,000 บาทเป็นเงิน 48,000 บาท
     (2) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีจํานวน 2 อตัรา อตัราเดือนละ 3,000 บาท

 เป็นเงิน 72,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)
3.   เงนิค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก    (210300) จ านวน 120,000             บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แกน่ายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ลงวันที่ 29 กนัยายน 2554 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   (สํานักปลัด) ดังนี้

      (1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท
       (2) ค่าตอบแทนพเิศษรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาท จํานวน 2 คน เปน็เงิน 72,000  บาท 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปงีบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลเวียง
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา

บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร

           แผนงานบรหิารทัว่ไป   (00110)
.......................................................................

เงนิเดอืน(ฝ่ายการเมือง)    (521000)

และหมวดเงินอุดหนุน แยกเปน็



72
4.   เงนิค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (210400)

จํานวน 198,800             บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  เลขานายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอตัราที่

กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคํานวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกนิ 12 เดือน ดังนี้
    (1)  ค่าตอบแทนเลขานุการ อตัราเดือนละ 9,660    บาท เป็นเงิน 115,920 บาท
    (2)   ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อตัราเดือนละ  6,900  บาท เป็นเงิน 82,800 บาท

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)
5.  เงนิค่าตอบแทนสมาชกิสภาเทศบาล   (210600) จ านวน 1,159,200           บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แกส่มาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 9,660 บาท จํานวน 10 คน 

จ านวน 331,200             บาท

   (1)   ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล อตัราเดือนละ 15,180  บาท เป็นเงิน 182,160 บาท
   (2)   ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อตัราเดือนละ 12,420  บาท เป็นเงิน 149,040 บาท

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   (สํานักปลัด)  
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)  (522000) รวม 3,601,500           บาท
1.   เงนิเดอืนพนักงาน (220100) จ านวน 1,957,100           บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี ตามตําแหน่งและอตัรา

ที่ ก.ท.กําหนด จํานวน 9 อตัรา โดยคํานวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกนิ 12 เดือน   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
 2.  เงนิเพ่ิมตา่งๆของพนักงาน  (220200) จ านวน 67,200               บาท
     2.1   เงินเพิ่มพิเศษของผู้บริหาร จํานวน 67,200               บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษของผู้บริหารตําแหน่งนักบริหารงานเทศบาล ระดับ 8 เดือนละ 5,600 

บาท โดยคํานวณต้ังจ่ายไว้ ไม่เกนิ 12 เดือน  ตั้งจา่ยจากเงนิรายได ้(สํานักปลัด)
3.  เงนิประจ าต าแหน่ง  (220300) จ านวน 109,200             บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนของผู้บริหาร

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7) อตัราเดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกนิ 12 เดือน    
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)

4.  ค่าจา้งลกูจา้งประจ า  (220400) จ านวน 565,000             บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี จํานวน 3 อตัรา ตามบัญชี

กําหนดตําแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยคํานวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกนิ 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
5. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (220600) จ านวน 771,000             บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แกพ่นักงานจ้างตามภารกจิ จํานวน

5 อตัรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อตัรา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

โดยคํานวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกนิ 12 เดือน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)  
6. เงนิค่าตอบแทนอ่ืน (210700)

ตําแหน่งนักบริหารงานเทศบาล ระดับ 8 อตัรา เดือนละ 5,600  บาท และตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แกป่ระธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล ดังนี้
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6.  เงนิเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจา้ง (220700) จ านวน 132,000             บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกจิและพนักงานจ้าง

ทั่วไป จํานวน 5 อตัรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อตัรา โดยคํานวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกนิ 12 เดือน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้     (สํานักปลัด )  
    (2) งบด าเนินการ  ( 530000) รวม 3,555,500       บาท

ค่าตอบแทน (531000) จ านวน 748,000             บาท

1.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล  (310100)
รวม 748,000             บาท

1.1 เงนิประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณพิีเศษ จ านวน 600,000             บาท
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แกพ่นักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ

ลูกจ้างประจําของเทศบาลตําบลเวียง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิไ์ด้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ (310300)
จ านวน 10,000               บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจําและ พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการที่ได้รับคําส่ังให้ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของเทศบาล  ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการได้ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้(สํานักปลัด)

1.3 ค่าเชา่บ้าน (310400) จ านวน 58,000               บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่า/เช่าซ้ือบ้านของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)
1.4 เงนิชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร (310500) จ านวน 70,000               บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําและผู้มีสิทธิ

เบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯที่กําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
10,000      

บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ( สํานักปลัด )

ค่าใช้สอย (532000) รวม 1,577,500       บาท
        1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (320100) รวม 462,500             บาท

     1.1 ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 105,000             บาท
      เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลเป็นการชั่วคราวที่ใช้ระยะเวลาการจ้างไม่นาน 

เช่น ค่าอดัรูป ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบักจิการงานในหน้าที่ของ
เทศบาลตําบลเวียง และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 15,000 บาทและต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุน
ทั่วไป จํานวน 90,000 บาท (สํานักปลัด)

           (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุและหมวดค่าสาธารณปูโภค)

1.5 ประเภทค่าตอบแทนส าหรับผู้ปฏิบัตงิานอันเป็นประโยชน์กับเทศบาล จ านวน
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     1.2 ค่าเชา่เครือ่งถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เครือ่ง  รวม 42,000               บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร รายเดือน ๆละ 3,500 บาท โดยต้ังไว้ไม่เกนิ 12 เดือน

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
     1.3 ค่าเบี้ยประกัน จ านวน 20,000               บาท
       เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประกนัภัยรถราชการ ประเภทภาคบังคับและภาคสมัครใจ ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
5,500                บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าพื้นที่ Website ค่าธรรมเนียมเช่าโดเมน  (ตามแผนพัฒนาสามปี
 พ.ศ.2559-2561  หน้า 71  ลําดับที่  5 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) ( สํานักปลัดฯ) 

     1.5 ค่าเชา่อุปกรณ์ จ านวน 100,000             บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอปุกรณ์สําหรับอนิเตอร์เน็ตชุมชน  จํานวน 2 ตัว รวมเช่า 12 เดือน

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาทและต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป จํานวน  50,000 บาท  (สํานักปลัด)
     1.6 ค่ารับหนังสอืพิมพ์และวารสาร จ านวน 90,000               บาท
       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสาร สําหรับที่อา่นหนังสือพิมพ์ประจํา

หมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลเวียง   ( ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 51  โครงการที่ 9) 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน  30,000 บาท และต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป จํานวน 60,000 บาท  (สํานักปลัด)

     1.7 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานทะเบียนราษฎร   
จ านวน 100,000 บาท  

                เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับงานทะเบียนราษฎร 

45,000               บาท
   2.1  ค่ารับรอง จ านวน 20,000               บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือ    

เยีย่มชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโดยจ่ายเป็นค่าอาหาร 
 ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเล้ียง
รับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซ่ึงจําเป็นต้องจ่าย  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

  2.2 ค่าเลี้ยงรับรอง  จ านวน 25,000               บาท
         เพื่อจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ

คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กบัรัฐวิสาหกจิหรือเอกชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมต่างๆ เคร่ืองใช้ในการเล้ียงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ
 ซ่ึงจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองในการประชุม  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

2. รายจา่ยเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (320200)        รวม
ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป   (สํานักปลัด)

     1.4 ค่าเชา่พ้ืนที่ Website ค่าธรรมเนียมเชา่โดเมน จ านวน 
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3. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (320300)

รวม 1,010,000           บาท
    3.1 ค่าใชจ้า่ยในการเลอืกตั้ง จ านวน 400,000             บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สําหรับเตรียมการเลือกต้ังของเทศบาลตําบลเวียง ตามที่ 

คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดและการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแกป่ระชาชนให้
ทราบถึงสิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสภาผู้แทนราษฏรและสมาชิกวุฒิสภา  
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 68 ลําดับที่ 3 ) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)         

     3.2 ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 400,000             บาท
       เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอกราชอาณาจักรของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ
อื่นๆ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบฯกําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 200,000 บาท
และจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป จํานวน 200,000 บาท (สํานักปลัด)

    3.3  โครงการจดังานวันท้องถ่ินไทย จ านวน 20,000               บาท
       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานต่างๆ ของเทศบาล

ตําบลเวียง เช่นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561   
หน้า 72 ลําดับที่ 1 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)

     3.4 ค่าใชจ้า่ยในการร่วมจดันิทรรศการงานอนุสรณผู้์เสยีสละ
จ านวน 50,000               บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดนิทรรศการงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ (ปตท.2324) 
(ตามแผน พัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 47  ลําดับที่  10 ) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด) 

     3.5  โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัตริาชการของ 

 ผู้เบริหาร สมาชกิสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลกูจา้งประจ าและพนักงานจา้งเทศบาลต าบลเวียง

ประจ าปี 2559 จ านวน 100,000             บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลกร 
 ของเทศบาลตําบลเวยีงเพื่อพฒันาองค์กรเตรียมพร้อมสําหรับให้บริการประชาชน เช่น อบรมการบริหารองค์กรตามหลักการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นต้น  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวทิยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั 
ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ  (ตามแผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2559-2561)

     3.6 ค่าชดใชค่้าเสยีหายหรือค่าสนิไหมทดแทน จ านวน 30,000               บาท
       เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนให้แกผู้่เสียหายกรณีเกดิอบุัติเหตุกบั

เทศบาลตําบลเวียง และกรณีบุคลากรของเทศบาลตําบลเวียง กอ่ให้เกดิความเสียหายแกผู้่อื่น     
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   (สํานักปลัด)

หน้า 70 ลําดับที่ 1  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
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     3.7 ค่าสง่เงนิคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย   จ านวน 10,000               บาท
       เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายกรณีรถของเทศบาลตําบลเวยีง ก่อให้เกิดความเสียหาย

และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายให้ เมื่อมีการพิสูจน์ความรับผิดชอบตามระเบียบของทาง
ราชการและเป็นที่ยุติว่าเทศบาลตําบลเวียง เป็นฝุายต้องรับผิดชอบ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    (สํานักปลัด) 

4.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) รวม 60,000               บาท
     4.1  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 60,000               บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบลเวียง

และของส่วนราชการอื่นที่นํามาใช้ในกจิการของเทศบาลตําบลเวียงแล้วเกดิการชํารุดเสียหาย จําเป็นต้อง
ทําการซ่อมแซม หรือบํารุงรักษา เช่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  30,000 บาทและต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป จํานวน  30,000 บาท (สํานักปลัด) 

ค่าวัสด ุ(533000) รวม 430,000             บาท
1. วัสดสุ านักงาน (330100) จ านวน 110,000             บาท
    - จ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น   กระดาษ กระดาษไข ปากกา ยางลบ 

ดินสอ ธงชาติ  แฟูม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์   น้ําด่ืมและอื่นๆ ที่จําเป็น
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท และต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป จํานวน  100,000  บาท (สํานักปลัด) 

2. วัสดไุฟฟ้าและวิทย(ุ330200) จ านวน 20,000               บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา หลอดไฟฟูา ลําโพง 

ไมโครโฟน  เคร่ืองตัดกระแสไฟฟูาอตัโนมัติ และอื่นๆ ที่จําเป็น  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
3. วัสดงุานบ้านงานครัว (330300) จ านวน 50,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าที่นอน หมอน มุ้ง ปลอกหมอน ผ้าห่ม กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ไม้กวาด เข่ง

ในกจิการของเทศบาลตําบลเวียง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
4. วัสดยุานพาหนะและขนสง่ (330700) จ านวน 30,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา และอื่นๆ ที่จําเป็น สําหรับยานพาหนะ

และรถยนต์ของทางราชการ สําหรับใช้ในกจิการของเทศบาลตําบลเวียง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  10,000 บาท

5. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น (330800) จ านวน 100,000             บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจาระบี น้ํามัน 

เคร่ืองและอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับยานพาหนะ และรถยนต์ของทางราชการที่ใช้ในกจิการของเทศบาลตําบลเวียง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน   30,000 บาท และต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป จํานวน 70,000 บาท (สํานักปลัด)

6. วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (331100) จ านวน 40,000               บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กนัและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ 

แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อดั ขยาย ปูายไวนิล และอื่นๆ ที่จําเป็นฯลฯ  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 10,000 บาทและต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป จํานวน 30,000 บาท (สํานักปลัด )

และต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป จํานวน 20,000 บาท (สํานักปลัด)

แปรง กระดาษชําระ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แกว้น้ํา จานรอง ถังอเนกประสงค์   ชั้นวางของและอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้
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7. วัสดคุอมพิวเตอร์ (331400) จ านวน 80,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์

สําหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง 
แผงแปูนอกัขระหรือแปูนพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ตัวแปลงสัญญาณ สายไฟเบอร์ออฟติก และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้เกี่ยวกบั
คอมพิวเตอร์และสําหรับโครงข่ายกระจายสัญญาณอนิเตอร์เน็ตชุมชน ของเทศบาลตําบลเวียง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าสาธารณปูโภค (534000) รวม 800,000             บาท
1. ค่าไฟฟ้า (340100) จ านวน 450,000             บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาทุกรายการซ่ึงใช้ในกจิการของเทศบาลตําบลเวียง ให้แกก่ารไฟฟูาส่วนภูมิภาค    

อําเภอเชียงคํา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  395,500 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนนทั่วไป 54,500 บาท (สํานักปลัด)
2. ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล (340200) จ านวน 20,000               บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาทุกรายการซ่ึงใช้ในกจิการของเทศบาลตําบลเวียง ให้แกก่ารประปา

ส่วนภูมิภาค ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)
3. ค่าบริการโทรศัพท์ โทรสาร (340300) จ านวน 20,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ซ่ึงใช้ในกจิการของเทศบาลตําบลเวียง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 10,000       

4. ค่าบริการไปรษณยี ์(340400) จ านวน 20,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร และอื่นๆ ซ่ึงใช้ในกจิการ

ของเทศบาลตําบลเวียง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)  
5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500) จ านวน 290,000             บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการใช้ระบบอนิเทอร์เน็ต และค่าส่ือสารอื่นๆ ซ่ึงใช้ในกจิการของ

เทศบาลตําบลเวยีง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 245,100 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 44,900 บาท (สํานักปลัด)

        (3) งบลงทุน (540000) รวม 46,000               บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 46,000               บาท
1.  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน( 410100  ) รวม 10,000               บาท
     1.1  ค่าจดัซ้ือตู้เก็บเอกสารเหลก็บานเลื่อนกระจก จ านวน 10,000               บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เกบ็เอกสารเหล็ก บานเล่ือนกระจก  จํานวน 2 หลังๆละ 5,000 บาท 

ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
จัดซ้ือตามราคาใน ท้องถิ่นโดยคํานึงถึงความประหยัด  ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 
 ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  (สํานักปลัด)
 

             (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง)

จํานวน 10,000  บาท และต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป จํานวน 70,000  บาท   (สํานักปลัด)

บาท และต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป จํานวน   10,000 บาท  (สํานักปลัด)  
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2.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) จ านวน 16,000               บาท
     2.1 ค่าจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ จ านวน 16,000               บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
* เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท 
* มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

* มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
* มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB

หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จานวน 1 หน่วย 
* มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
* มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T   

หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
* มีแปูนพิมพ์และเมาท์
* มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

18 นิ้ว จานวน 1 หน่วย 
    เพื่อใช้ในการดําเนินงานสํานักปลัดซ่ึงจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  ณ วันที่ 18 กมุภาพันธ์ 2558  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ต้ังจ่ายจากเงิน
อดุหนุนทั่วไป ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  (สํานักปลัด)

3.  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ(  410600 ) จ านวน 20,000               บาท
     2.1 ค่าจดัชื้อไมโครโฟนไร้สาย wireless  1 ชดุ จ านวน 20,000               บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือไมโครโฟนไร้สาย wireless   จํานวน 1 ชุด ซ่ึงมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

* ทิศทางการรับแบบคาร์ดิออยด์
* ไมด์ชนิดแบบ คอนเดนเซอร์
* หัวเชื่มต่อแบบ TQG
* ใช้ร่วมกบัเคร่ืองส่งสัณญาณย่าน UHF
* ความถี่ตอบสนอง 50  H2
* สามารถตอบสนองความถี่ 20 KH2

                  ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
จัดซ้ือตามราคาใน ท้องถิ่นโดยคํานึงถึงความประหยัด  ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 
 ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป   (สํานักปลัด)

ไม่น้อยกว่า   3.0 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
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         (4)  งบเงนิอุดหนุน (560000) รวม 20,000               บาท

รวม 20,000               บาท
1.  เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (610100) จ านวน 20,000               บาท
     1.1 อุดหนุนเทศบาลต าบลเชยีงค า จ านวน 20,000               บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนให้แกเ่ทศบาลตําบลเชียงคํา ในการดําเนินกจิกรรมตามโครงการ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการสนับสนุนสถานที่กลางสําหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอ ตามหนังสือเทศบาลตําบลเชียงคํา ที่ พย 52202/ว148  ลงวันที่   
30 มิถุนายน 2558 และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจให้แก ่อปท.ระดับจังหวัด

               (หมวดเงนิอุดหนุน)

                เงนิอุดหนุน (561000)

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
คร้ังที่ 4/2558 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 68 ลําดับที่ 4 ) 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) รวม 25,000           บาท

     (1) งบด าเนินงาน (530000) รวม 25,000               บาท

ค่าใชส้อย (532000) รวม 10,000               บาท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (320300)

จ านวน 10,000               บาท
     1.1 โครงการจดัเวทีประชาคมเพ่ือการจดัท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและการจดัท าแผนชมุชน

จํานวน 10,000                บาท
         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทีประชาคมเช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เอกสาร ปูายประชาสัมพันธ์

 และอื่นๆที่จําเป็นเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทําแผนชุมชน  (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
 หน้า 69 ลําดับที่ 1)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)

     (2)  งบรายจา่ยอ่ืน (550000) รวม 15,000               บาท
(หมวดรายจา่ยอ่ืน)
รายจา่ยอ่ืน (551000) รวม 15,000               บาท
2.1  ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อ

กําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด) จํานวน 15,000               บาท

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป (00110)

(หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสด)ุ
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งานบรหิารงานคลัง (00113) รวม 2,604,300       บาท

      1.  งบบุคลากร(520000) รวม 1,620,100           บาท
     (หมวดเงนิเดอืน  ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว)  

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า )(522000) รวม 1,620,100           บาท
1. เงนิเดอืนพนักงาน (220100) จ านวน 1,120,000           บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่ง

และอตัราที่ ก.ท. กําหนด  โดยคํานวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกนิ 12 เดือน จํานวน 7 อตัรา  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)
2.  เงนิประจ าต าแหน่ง (220300) จ านวน 42,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน  ค่าเงินประจํา

ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ 7) อตัราเดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณต้ังจ่ายไว้
ไม่เกนิ 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    ( กองคลัง )

3. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (220600) จ านวน 386,100             บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 คนและ

 โดยคํานวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกนิ 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    (กองคลัง )
5. เงนิเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจา้ง (220700) จ านวน 72,000               บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพ่นักงานจ้างตามภารกจิ จํานวน 3 อตัรา

โดยคํานวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกนิ 12 เดือน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)
       (2) งบด าเนินงาน (530000) รวม 969,600             บาท

ค่าตอบแทน (531000) รวม 474,600             บาท
1. ค่าเชา่บ้าน (310400) จ านวน 152,600             บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่า/เช่าซ้ือบ้านของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม

ระเบียบฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ( กองคลัง )
2. เงนิชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร (310500) จ านวน 22,000               บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําและผู้มีสิทธิเบิกได้

ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯที่กําหนด  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ( กองคลัง )

          (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสด)ุ

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป (00110)
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3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100)

จํานวน 300,000             บาท

ค่าใชส้อย (532000) รวม 385,000             บาท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (320100) จ านวน 310,000             บาท
     1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 10,000               บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่ใช้ในกจิการของเทศบาลตําบลเวียง

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  5,000 และต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  จํานวน 5,000  บาท (กองคลัง)
150,000             บาท

และเกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 77  ลําดับที่ 1)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  30,000 และ

     1.3  ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 150,000              บาท
      เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลเป็นการชั่วคราวที่ใช้ระยะเวลาการจ้างไม่นาน 

เช่น ค่าอดัรูป ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบักจิการงานในหน้าที่ของ
เทศบาลตําบลเวียง และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 50,000 บาทและ     

2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (320300)
รวม 50,000               บาท

     2.1 ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000               บาท
       เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอกราชอาณาจักรของ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ อื่นๆ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง  ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน   ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบฯ กําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    (กองคลัง)

3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จ านวน 25,000               บาท
     3.1  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบลเวียง และของส่วนราชการอื่น

ที่นํามาใช้ในกจิการของเทศบาลตําบลเวียง แล้วเกดิการชํารุดเสียหาย จําเป็นต้องทําการ ซ่อมแซม หรือบํารุงรักษา 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    (กองคลัง)

ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  จํานวน  120,000  บาท(กองคลัง)

และต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  จํานวน 100,000  บาท (กองคลัง)

คณะกรรมการกําหนดราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานกอ่สร้างของทางราชการ
และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกบัความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอเิล็กทรอนิส์ พ.ศ.2549 

     1.2  โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินสํารวจข้อมูลภาคสนาม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น

   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แกค่ณะกรรมการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
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ค่าวัสด ุ(533000) รวม 110,000             บาท
1. วัสดสุ านักงาน (330100) จ านวน 70,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข ปากกา ดินสอ 

ไม้บรรทัด ธงชาติ คลิป กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ส่ิงพิมพ์ ที่ได้จาก
การซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ําด่ืม และอื่นๆ ที่จําเป็น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 10,000 บาท  

2. วัสดยุานพาหนะและขนสง่ (330700) จ านวน 5,000                บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ํามันเบรก หัวเทียน   

กระจกมองข้างรถยนต์ กนัชนรถยนต์ เบาะนั่งรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยและอื่นๆ ที่จําเป็น สําหรับยานพาหนะ
และรถยนต์ของทางราชการสําหรับใช้ในกจิการของเทศบาลตําบลเวียง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

3. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น (330800) จ านวน 5,000                บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจาระบี  น้ํามันเคร่ือง

และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับยานพาหนะและรถยนต์ของทางราชการที่ใช้ในกจิการของเทศบาลตําบลเวียง  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    (กองคลัง)

4. วัสดคุอมพิวเตอร์ (331400) จ านวน 30,000               บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง 

สายเคเบิล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
แผงแปูนอักขระหรือแปูนพมิพ ์เมนบอร์ด เมาส์ และวสัดุอื่นๆ ที่ใช้เกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ของเทศบาลตําบลเวยีง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้จํานวน  10,000 บาท และต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป จํานวน 20,000 บาท (กองคลัง)
        (3) งบลงทุน (540000) รวม 14,600               บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 14,600               บาท
1.  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน( 410100  ) รวม 14,600               บาท
     1.1  ค่าจดัซ้ือโตะ๊ท างาน  จ านวน 14,600               บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางาน ขนาด 4.5 ฟุต  จํานวน 2 ตัวๆละ 7,300 บาท 

ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
จัดซ้ือตามราคาใน ท้องถิ่นโดยคํานึงถึงความประหยัด  ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 
ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป (กองคลัง)

และต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป จํานวน 60,000 บาท (กองคลัง)

             (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง)
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959,300          บาท
       (1) งบบุคลากร (520000) รวม 729,300             บาท

 เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) (522000) รวม 729,300             บาท
1. เงนิเดอืนพนักงาน (220100) จ านวน 250,600             บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 

จํานวน 1 อตัรา  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    (สํานักปลัด) 
2. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (220600) จ านวน 406,700             บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แกพ่นักงานจ้างตามภารกจิ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน 

จํานวน 3 อตัรา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   (สํานักปลัด)
3. เงนิเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจา้ง (220700) จ านวน 72,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพ่นักงานจ้างตามภารกจิ  จํานวน 3 อตัรา 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)
       (2)  งบด าเนินงาน (530000) รวม 230,000             บาท

ค่าตอบแทน (531000) รวม 55,000               บาท
3,000                บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แกพ่นักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคําส่ังให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล ซ่ึงเป็นการเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการได้ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)

2. ค่าเชา่บ้าน (310400) จ านวน 30,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่า/เช่าซ้ือบ้านของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม

ระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)  (สํานักปลัด)
3. เงนิชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร (310500) จ านวน 22,000               บาท

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)

(หมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว)

             (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด)ุ

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ (310300)จ านวน

งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน (00121)    รวม
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)

    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล (สํานักปลัด) 
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ค่าใชส้อย (532000) รวม 95,000               บาท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (320300)

จํานวน 65,000               บาท
   1.1 ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 20,000               บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอกราชอาณาจักรของ 

พนักงาน  เทศบาล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิอื่นๆ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

   1.2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ จ านวน 15,000               บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและการฝึกอบรมเกี่ยวกบัยาเสพติด

และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559- 2561 หน้า 63 ลําดับที่ 2)  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)
   1.3  โครงการจดักิจกรรม อปพร. จ านวน 20,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกจิกรรมต่างๆ ของ อปพร.ที่สังกดัเทศบาลตําบลเวียง 

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559- 2561 หน้า หน้า 64 ลําดับที่ 1)  ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  (สํานักปลัดฯ)
   1.4 โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลส าคัญและเทศกาลปีใหม่ และ

เทศกาลสงกรานต์ จ านวน 10,000               บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการปูองกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น 

เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าจัดกจิกรรมรณรงค์ ปูายรณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 และจําเป็น   ตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ  และแกไ้ขเพิ่มเติม ข้อ16
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ 2547 และแกไ้ข เพิ่มเติม ข้อ 67  
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559- 2561 หน้า 64 ลําดับที่ 2) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด) 

2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จ านวน 30,000               บาท
     2.1  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000               บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบลเวียง และของส่วนราชการอื่น

ที่นํามาใช้ในกจิการของเทศบาลตําบลเวียง แล้วเกดิการชํารุดเสียหาย จําเป็นต้องทําการซ่อมแซม หรือบํารุงรักษา เช่น
 เคร่ืองพิมพ์ดีด กล้องถ่ายรูป เคร่ืองเสียง และครุภัณฑ์อื่นๆ  ของเทศบาล ตําบลเวียง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 10,000 บาทและต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป จํานวน  20,000 บาท (สํานักปลัด)

ค่าวัสด ุ(533000) รวม 80,000               บาท
1. วัสดยุานพาหนะและขนสง่ (330700) จ านวน 20,000               บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับยานพาหนะ

และรถยนต์ของทางราชการ  สําหรับใช้ในกจิการของเทศบาลตําบลเวียง    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท  

2. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น (330800) จ านวน 60,000               บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจาระบี 

น้ํามันเคร่ืองและอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับยานพาหนะ และรถยนต์ของทางราชการที่ใช้ในกจิการของ
เทศบาลตําบลเวียง   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน  10,000 บาทตังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป 50,000  บาท (สํานักปลัด) 

ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  จํานวน 10,000 บาท (สํานักปลัด)
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งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภยั (00123) รวม 65,000           บาท
      (1) งบด าเนินงาน (530000) รวม 65,000               บาท

 ค่าตอบแทน (531000) รวม 15,000               บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)

จ านวน 15,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครปูองกนัภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตําบลเวียง

ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร. หรือนอกที่ต้ังศูนย์ อปพร. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3795 
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

ค่าวัสด ุ(533000) รวม 50,000               บาท
1. วัสดเุครือ่งแตง่กาย (331200) จ านวน 20,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายสําหรับงานปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัคร 

ปูองกนัภัยฝุายพลเรือน (อปพร) และวัสดุและอปุกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559- 2561 
หน้า 64  ลําดับที่ 3) ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)

 2. วัสดเุครือ่งดบัเพลงิ (331600)  จ านวน 30,000               บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิงต่างๆ น้ํายาเคมีดับเพลิง สายสูบดับเพลิง และเคร่ืองมือต่างๆ 

 ในการดับเพลิงที่จําเป็นฯลฯ   ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  (สํานักปลัด)

 

(หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด)ุ

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)
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งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) รวม 1,388,000       บาท

       (1) งบบุคลากร (520000) รวม 1,088,000           บาท

 เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) (522000) รวม 1,088,000           บาท
1. เงนิเดอืนพนักงาน (220100) จ านวน 757,000             บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่ง

และอตัราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกนิ 12 เดือน จํานวน 3 อตัรา  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
2.  เงนิประจ าต าแหน่ง (220300) จ านวน 42,000               บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน   

ผู้อํานวยการการศึกษา (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7)  อตัราเดือนละ 3,500 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(กองการศึกษา) 

3. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (220600) จ านวน 193,000             บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แกพ่นักงานจ้างตามภารกจิ 

โดยคํานวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกนิ 12 เดือน จํานวน 4 อตัรา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้      (กองการศึกษา) 
4. เงนิเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจา้ง (220700) จ านวน 96,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพ่นักงานจ้างตามภารกจิ จํานวน 4 อตัรา 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)
        (2) งบด าเนินงาน (530000) รวม 300,000             บาท

ค่าตอบแทน (531000) รวม 83,000               บาท
1. ค่าเชา่บ้าน (310400) จ านวน 78,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซ้ือบ้าน ของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้

ตามระเบียบฯ กําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    (กองการศึกษา) 
2. เงนิชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร (310500) จ านวน 5,000                บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ในหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้

ตามระเบียบฯ กําหนด  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    (กองการศึกษา)

           (หมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว)

             (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสด)ุ

แผนงานการศึกษา (00210)
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ค่าใชส้อย (532000) รวม 142,000             บาท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (320100) จ านวน 80,000               บาท
     1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 80,000               บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลเป็นการชั่วคราวที่ใช้ระยะเวลาการจ้างไม่นาน

เช่น ค่าอดัรูป ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาทําปูาย หรือเอกสารรูปเล่มอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบักจิการงานในหน้าที่
ของเทศบาลตําบลเวียง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเป็นการชั่วคราว ระยะเวลาการจ้างไม่นาน เช่น การจ้างบุคคลภายนอก
ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เวียง ในกรณีที่ผู้ดูแลเด็กไม่สามารถปฏิบัติงานได้  และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   จํานวน 30,000 บาท และต้ังจากเงินอดุหนุนทั่วไป จํานวน  50,000 บาท  (กองการศึกษา) 

2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (320300)
จ านวน 42,000               บาท

     2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000               บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอกราชอาณาจักรของ 

พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิอื่นๆ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)

     2.2  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ดอกไม้ และธูปเทียน  
จํานวน 2,000                บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ดอกไม้ และธูปเทียน
 สําหรับใช้ในกจิการหรือพิธีต่างๆ ที่จําเป็นฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   (กองการศึกษา)

3.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000               บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบลเวียง และของส่วนราชการอื่น

ที่นํามาใช้ในกจิการของเทศบาลตําบลเวียง แล้วเกดิการชํารุดเสียหาย จําเป็นต้องทําการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษา
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 5,000 บาทและต้ังจ่ายจากเงิน  อดุหนุนทั่วไป 

ค่าวัสด ุ(533000) รวม 75,000               บาท
1. วัสดสุ านักงาน (330100) จ านวน 40,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด 

คลิป  ธงชาติ  กระดาษคาร์บอน กาว แฟูม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์  น้ําด่ืม
 และอื่นๆ ที่จําเป็น  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้จํานวน 10,000 บาทและต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน  30,000 บาท  
 (กองการศึกษา) 

2. วัสดคุอมพิวเตอร์ (331400) จ านวน 15,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่องสาย

เคเบิลแผงแปูนอกัขระหรือแปูนพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เมาส์ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลเวียง
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน  5,000 บาทและต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป จํานวน 10,000 บาท (กองการศึกษา) 

จํานวน  15,000 บาท (กองการศึกษา)
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3. วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (331100) จ านวน 20,000               บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กนัและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ 

แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อดั ขยาย ปูายไวนิล และอื่นๆ ที่จําเป็นฯลฯ  
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  5,000 บาทและต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป จํานวน 15,000 บาท (กองการศึกษา)  
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งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา (00212) รวม 2,876,600       บาท

      (1) งบด าเนินงาน (530000) รวม 1,603,000           บาท

ค่าใชส้อย (532000) รวม 137,000             บาท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืน (ๆ320300) 

จ านวน 137,000             บาท
5,000                บาท

       เพื่อจัดกจิกรรมให้กบัเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียง ในวันแม่แห่งชาติ  
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 49  ลําดับที่  1 )  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

     1.2 โครงการกีฬาสสีมัพันธ์ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ จ านวน 20,000               บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกฬีาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียง 

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  49 ลําดับที่ 2 )     ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
    1.3 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรูด้า้นการพัฒนาการเลี้ยงดเูดก็เลก็

จํานวน 10,000               บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการพัฒนาการเล้ียงดูเด็กเล็กให้กบับุคลากร

ของเทศบาลและผู้ปกครองเด็กเล็ก ของเทศบาลตําบลเวียง   (ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561
หน้า 50  ลําดับที่ 1 )   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

     1.4 โครงการสง่เสริมคุณภาพการจดัการศึกษาศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็เทศบาลต าบลเวียง
จ านวน 20,000               บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ตามแผน พัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  50 ลําดับที่ 2)   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

     1.5  โครงการเปิดโลกทัศน์เดก็ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ จ านวน 10,000               บาท
         เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้แกเ่ด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เกดิการเรียนรู้

อย่างมีความสุข จากประสบการณ์และสถานที่จริง  (ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 50 ลําดับที่ 3)
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    (กองการศึกษา)

     1.6  โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษาศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ ทต. เวียง
จ านวน 12,000               บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนําไปบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการทางการศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561หน้า 50   ลําดับที่  4 ) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษา)

      1.1 โครงการสง่เสริมกิจกรรมวันแมศู่นยพั์ฒนาเดก็เลก็ ทต.เวียง จ านวน

(หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสด)ุ

แผนงานการศึกษา (00210)
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     1.7 โครงการจดังานวันเดก็แห่งชาต ิ จ านวน 60,000               บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ให้แกเ่ด็กและเยาวชน  โดยมีค่าใช้จ่าย

 เช่น  ค่าอาหาร ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ   (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
หน้า 49 ลําดับที่  3 )  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)

ค่าวัสด ุ(533000) รวม 1,466,000           บาท
1. วัสดงุานบ้านงานครัว (330300) จ านวน 40,000               บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แกว้น้ํา ยาสีฟัน แปูงเด็ก ผ้าขนหนู  ผงซักฟอก

ถุงขยะ ไม้กวาด ถังน้ํา ถาดใส่อาหาร ฯลฯ    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)
 

2. วัสดยุานพาหนะและขนสง่ (330700) จ านวน 20,000               บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ํามันเบรก  และอื่นๆที่จําเป็น 

สําหรับยานพาหนะและรถยนต์ของทางราชการ สําหรับใช้ในกจิการของเทศบาลตําบลเวียง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
(กองการศึกษา)

3.วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น (330800) จ านวน 40,000               บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจาระบี  และอื่นๆ ที่จําเป็น

สําหรับยานพาหนะ และรถยนต์ของทางราชการที่ใช้ในกจิการของเทศบาลตําบลเวียง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
จํานวน 40,000  บาท   (กองการศึกษา)

4. ค่าอาหารเสริม (นม) (330400) จ านวน 750,000             บาท
     4.1 ค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียนสงักัดโรงเรียน ในเขตเทศบาลต าบลเวียง

จ านวน 500,000             บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนสังกดัโรงเรียน ในเขตเทศบาล

จํานวน  260 วัน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1867 
ลงวันที่ 9 กรกฏาคม  2557   (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 50 ลําดับที่ 6 ) 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

     4.2 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียง
จํานวน 250,000             บาท

      เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กสังกดัศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียง
รวมประมาณ 110 คน จํานวน 280 วนั  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1867  
ลงวนัที่ 9 กรกฏาคม  2557   (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า 50 ลําดับที่ 5)   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
 (กองการศึกษา) "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

5. ค่าอาหารกลางวันเดก็นักเรียน  (330500) จ านวน 616,000             บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กสังกดัศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียง

รวม 110 คนอตัราคนละ 20 บาท จํานวน 280 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0893.3/ว 1867  ลงวนัที่ 9 กรกฏาคม  2557 (ตามแผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2559-2561  หน้า 51 ลําดับที่ 7)   
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษา) "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

ตําบลเวียง   3 โรง  ดังนี้  บ้านพระนั่งดิน  โรงเรียนบ้านไชยพรม  โรงเรียนบ้านปี้ รวมประมาณ 240 คน
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        (3) งบลงทุน (540000) รวม 313,600             บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 313,600             บาท
1.  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน( 410100  ) รวม 234,800             บาท
     1.1  ค่าจดัซ้ือโตะ๊ท างาน  จ านวน 10,000               บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต   จํานวน 2 ตัวๆละ   5,000     บาท 

ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
จัดซ้ือตามราคาใน ท้องถิ่นโดยคํานึงถึงความประหยัด  ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 70 โครงการที่ 2 ) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)

จ านวน 4,800                บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 3 ตัวๆละ 1,600 บาท สําหรับใช้งานของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียง  ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซ้ือตามราคาใน ท้องถิ่นโดยคํานึงถึงความประหยัด  ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1989 

    1.3. ค่าจดัซ้ือเครือ่งปรับอากาศ ตั้งไว้ 220,000             บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู ชนิดแขวน พร้อมค่าติดต้ัง  

บญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ (ตามแผนพฒันาสามป ีพ.ศ.2559-2561 หนา้ 70 โครงการที่ 2 )   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)

2.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) จ านวน 32,000               บาท
     2.1 ค่าจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ จ านวน 32,000               บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล จํานวน 2 เคร่ือง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
* เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท 
* มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

* มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
* มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB

หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จานวน 1 หน่วย 
* มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
* มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T   

หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
* มีแปูนพิมพ์และเมาท์
* มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

18 นิ้ว จานวน 1 หน่วย 
    เพื่อใช้ในการดําเนินงานสํานักปลัดซ่ึงจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  ณ วันที่ 18 กมุภาพันธ์ 2558  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้     (สํานักปลัด)

             (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง)

สําหรับใช้ในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ 44,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายตาม

ไม่น้อยกว่า   3.0 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 

    1.2  ค่าจดัซ้ือพัดลมโคจร

ลงวันที่ 22 ม.ิย. 2552   (ตามแผนพฒันาสามป ีพ.ศ.2559-2561 หนา้ 70 โครงการที่ 2 ) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   (กองการศึกษา)
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3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 36,800               บาท
3.1  ค่าจดัชื้อเครือ่งเลน่ DVD จ านวน 7,800                บาท

ราคาเคร่ืองละ 2,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ สามารถเล่นได้ทั้ง ดีวีดี ซีดี วิทยุ และ mp 3 แบบกระเป๋าหิ้ว

ตามราคาในท้องถิ่นโดยคํานึงถึงความประหยัด  ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 70 โครงการที่ 2 ) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)

3.2  ค่าจดัชื้อโทรทัศน์  แอล อี ดี จ านวน 13,000               บาท

เป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซ้ือตามราคาในท้องถิ่นโดยคํานึงถึงความประหยัด

3.3  ค่าจดัชื้อเครือ่งขยายเสยีงพร้อมล าโพง  จ านวน 16,000               บาท

โดยเคร่ืองขยายเสียงมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1 .มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 60 วัตต์
2. มีค่าการตอบสนองความถี่ระหว่าง 50-20,000 HZ+3dB
3. มีค่าความเพี้ยนทางฮาร์โมนิคน้อยกว่า 1% ที่ 1 KHZ
4. มีอตัราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนไม่น้อยกว่า 60 dB
5. มีช่องรับสัญญาณเข้าแบบไม่โครโฟนไม่น้อยกว่า 3 ช่องและแบบสเตอร์โอไม่น้อยกว่า2ชุด
6. มีช่องต่อสัญญาณออกแบบ 100 V, 70 Vและ 4 โอห์ม เป็นอย่างน้อย
7. มีช่องต่อสัญญาณออกสําหรับการบันทึกเทปโดยตรงเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
8. มีระบบตัดสัญญาณเสียงจากช่องสัญญาณอื่นๆเมื่อเปิดใช้งานช่องไม่โครโฟน 1 ช่อง
9. รองรับกระแสไฟฟูา 220-240 V AC หรือ 24 V DC

คุณลักษณะตู้ลําโพงรายละเอยีดดังนี้
1. เป็นลําโพงชนิด 2 ทาง
2. มีโครงสร้างทําจากเรซ่ินหรือดีกว่า
3. รองรับกําลังขยายไม่น้อยกว่า 30 วัตต์
4. มไีลนแ์มทซ่ิงในตัวสามารถรับอนิพทุแบบ 100 และ 70 โวลต์ได้ และปรับเอาทพ์ทุได้อย่างนอ้ย 4 ระดับ

5. มีค่าการตอบสนองความถี่ระหว่าง 80-20,000 Hz หรือดีกว่า
6. มีค่าระดับพลังงานเสียงไม่น้อยกว่า 90 dB (1วัตต์/1 เมตร)

ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 70 โครงการที่ 2 )   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   (กองการศึกษา)

พลังเสียง 1500 w มีจุนเนอร์รับฟังวิทยุ AM/FM stereo  ช่องเสียบ USBG/CARD
ซ่ึงกําหนดในบัญชีเป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซ้ือ

แสดงด้วยหลอดภาพ LED backlight มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ ช่องการเชื่อมต่อ  AV,DVD 
component มีช่องต่อ digital tuner (DVB-2) ราคาเคร่ืองละ  13,000 บาท สําหรับใช้ในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 70 โครงการที่ 2 )   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   (กองการศึกษา)

                        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเสียง สําหรับใช้ในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ชุด

                       เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่น ดีวีดี สําหรับใช้ในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 เคร่ือง  

                  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อ ีดี ระดับความละเอยีดจอภาพ 1920X1080 พิกเซล ขนาดจอ 32 นิ้ว 
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4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร(่410700) จ านวน 10,000               บาท
 4.1. ค่าจดัซ้ือชดุไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 10,000               บาท
       เพ่ือจดัซ้ือชดุไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 1 ชดุ ซ่ึงมีคุณลกัษณะพ้ืนฐานดงัน้ี
      * Dual Handheld Wireless Microphone 162 CH 
      *  ไมโครโฟนไร้สาย ย่าน UHF มือถือคู่ 
      * รับสัญญาณแบบ True-Diversity

ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 70 โครงการที่ 2)  ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  (กองการศึกษา)
         (4) งบเงนิอุดหนุน (560000) รวม 960,000             บาท

       เงนิอุดหนุน (561000) รวม 960,000             บาท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ (610200)  จ านวน 960,000             บาท
     1.1 อุดหนุนโรงเรียนบ้านพระน่ังดนิ  จ านวน 680,000             บาท
       เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แกโ่รงเรียนบ้านพระนั่งดิน จํานวน

เด็กนักเรียน 170 คน (100% อตัราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน)  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557  (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า 51
ลําดับที่ 7  )  ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  (กองการศึกษา) "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"  

     1.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านไชยพรม จ านวน 64,000               บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แกโ่รงเรียนบ้านไชยพรม  

จํานวนเด็กนักเรียน 16 คน (100% อตัราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน) ตามหนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557( ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
     1.3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปี้ จ านวน 216,000             บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แกโ่รงเรียนบ้านปี้ 

 จํานวนเด็กนักเรียน 54 คน (100% อตัราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน) ตามหนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557   (ตามแผนพัฒนาสามปี

  "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"  

หน้า 51 ลําดับที่ 7 )ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก

         (หมวดเงนิอุดหนุน)

พ.ศ.2559-2561  หน้า 51 ลําดับที่ 7 ) ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) 
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งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ (00214) รวม 40,000           บาท

      (1) งบด าเนินงาน (530000) รวม 40,000               บาท

ค่าใชส้อย (532000) รวม 40,000               บาท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (320300)

จํานวน 40,000               บาท
     1.1 โครงการส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศ จํานวน 20,000               บาท
       เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียง

 ได้มีการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561   หน้า  58 
ลําดับที่  1 ) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

20,000               บาท
      เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ของเทศบาลตําบลเวียง ได้มีการพัฒนาเรียนรู้หลากหลายด้าน

เช่น ความสามารถด้านภาษาเพื่อการส่ือสาร วิทยาศาสตร์น่ารู้ คณิตคิดสนุก กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 51  ลําดับที่ 8)  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

(หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสด)ุ 

     1.2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กและเยาวชน  จํานวน

แผนงานการศึกษา (00210)
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งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221) รวม 2,126,200       บาท

(1) งบบุคลากร (520000) รวม 1,853,200           บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) (522000) รวม 1,853,200           บาท
1. เงนิเดอืนพนักงาน (220100) จ านวน 326,700             บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 

จํานวน 3 อตัรา  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขฯ)
2. เงนิเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงาน (220200) จ านวน 24,000               บาท
     2.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 24,000               บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพ่นักงานเทศบาล จํานวน 1 อตัรา  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขฯ)
3. เงนิประจ าต าแหน่ง (220300) จ านวน 42,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (นักบริหารงาน

สาธารณสุข ระดับ 7) อตัราเดือนละ 3,500 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขฯ)
4. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (220600) จ านวน 1,256,500           บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แกพ่นักงานจ้างตามภารกจิจํานวน

7 อตัรา พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อตัรา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
5. เงนิเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจา้ง (220700) จ านวน 204,000             บาท

พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อตัรา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขฯ)

 แผนงานสาธารณสุข (00220)

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพ่นักงานจ้างตามภารกจิ จํานวน 7 อตัรา 

      (หมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว)
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     (2) งบด าเนินงาน (530000) รวม 247,000             บาท

ค่าตอบแทน (531000) รวม 88,000               บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)

จ านวน 24,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แกเ่จ้าหน้าที่ทําการตรวจสัตว์และซากสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล

ตําบลเวียง ตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2546 
เร่ือง กําหนดค่าตอบแทนข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่เทศบาลขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

2. ค่าเชา่บ้าน (310400) จ านวน 42,000               บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แกพ่นักงานเทศบาลในหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขฯ)
3. เงนิชว่ยเหลอืบุตร (310500) จ านวน 22,000               บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ในหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้

ตามระเบียบฯ กําหนด  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุข)
ค่าใชส้อย (532000) รวม 56,000               บาท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (320100) จ านวน 6,000                บาท
     1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 3,000                บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลเป็นการชั่วคราวที่ใช้ระยะเวลาการจ้างไม่นาน

เช่น ค่าอดัรูป ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบักจิการงานในหน้าที่
ของ เทศบาลตําบลเวียง และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   (กองสาธารณสุขฯ)

     1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่างๆ จ านวน 3,000                บาท

2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (320300)
จ านวน 20,000               บาท

  2.1  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000                บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอกราชอาณาจักรของ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิอื่นๆ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จ านวน 30,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบลเวียง และของส่วนราชการอื่น

ที่นํามาใช้ในกจิการของเทศบาลตําบลเวียง แล้วเกดิการชํารุดเสียหาย จําเป็นต้องทําการซ่อมแซม หรือบํารุงรักษา 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)     

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลพร้อมคําขอและค่าวิเคราะห์น้ําอปุโภคบริโภค ของเทศบาล

(หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสด)ุ

ตําบลเวียง   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าวัสด ุ(533000) รวม 103,000             บาท
1. วัสดสุ านักงาน (330100) จ านวน 3,000                บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เกา้อี้ทํางาน กระดาษ กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ปากกา 

ยางลบ ธงชาติ กระดาษคาร์บอน   แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ น้ําด่ืมและอื่นๆ
ที่จําเป็น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขฯ)

2. วัสดงุานบ้านงานครัว (330300) จ านวน 20,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ และอื่นๆ ที่จําเป็นฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
3. วัสดยุานพาหนะและขนสง่ (330700) จ านวน 3,000                บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมล์ และอื่นๆ ที่จําเป็น สําหรับรถจักรยานยนต์

 และครุภัณฑ์อื่นๆของทางราชการสําหรับใช้ในกจิการของเทศบาลตําบลเวียง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขฯ)
4. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น (330800) จ านวน 20,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจาระบี น้ํามันเคร่ือง

และอื่นๆ ที่จําเป็น สําหรับรถจักรยานยนต์และสําหรับผสมน้ํายาพ่นหมอกควัน   ของทางราชการที่ใช้ในกจิการ
ของเทศบาลตําบลเวียง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   (กองสาธารณสุขฯ)

5. วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์(330900) จ านวน 20,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ํายาฆ่าเชื้อ น้ํายาพ่นกําจัดยุง แมลงวัน  

 โซดาไฟ ทรายอะเบท วัคซีนพิษสุนัขบ้า และน้ํายาต่างๆ หรือวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขฯ) 
6. วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (331100) จ านวน 2,000                บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กนัและสี ฟิล์มสไลด์  

แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อดั ขยาย ปูายไวนิล และอื่นๆ ที่จําเป็น  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
 (กองสาธารณสุขฯ)

7. วัสดเุครือ่งแตง่กาย (331200) จ านวน 30,000               บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ และอื่นๆ ที่จําเป็น (กองสาธารณสุขฯ)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
8. วัสดคุอมพิวเตอร์ (331400) จ านวน 5,000                บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง 

สายเคเบิล แผงแปูนอกัขระหรือแปูนพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เมาส์ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลเวียง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขฯ)
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      (3) งบลงทุน (540000) รวม 26,000               บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 26,000               บาท

1.  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน( 410100  ) รวม 8,000                บาท
     1.1 ค่าจดัตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ชั้น 20 ชอ่ง  จ านวน 8,000                บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ ตู้เกบ็เอกสารแบบ 2 ชั้น 20 ช่อง  จํานวน 2 ตัวๆละ 4,000 บาท 

เพื่อใช้สําหรับเกบ็เอกสารทางราชการของกองสาธารณสุข ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่าย นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
 เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขฯ)

2. ค่าครุภัณฑ์การเกษตร (410400) รวม 18,000               บาท
   2.1 ค่าจดัซ้ือเครือ่งชั่งสกุรแบบคานลกูตุ้ม                จ านวน 18,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองชั่งสุกรแบบคานลูกตุ้ม จํานวน  1 เคร่ืองๆละ  18,000 บาท

โดยมีรายละเอยีดคือ เป็นเคร่ืองชั่งแบบมีตุ้มถ่วง ขนาด 1,000 กโิลกรัม(ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดพิกดัขั้นตํ่า)
เพื่อใช้สําหรับงานให้บริการงานโรงฆ่าสัตว์ ของเทศบาลตําบลเวียง ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายตามบัญชีมาตรฐาน

            (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง)

 ครุภัณฑ์   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขฯ)
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งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) รวม 115,000          บาท

     (1) งบด าเนินงาน (530000) รวม 115,000             บาท

ค่าใชส้อย (532000) รวม 40,000               บาท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (320300)

จํานวน 40,000               บาท
     1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพดา้นอาหารปลอดภัย จ านวน 20,000               บาท
           เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพด้านอาหารปลอดภัย โดยการฝึกอบรม

ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ร้านค้า ร้านชํา ความปลอดภัยด้านอาหารและตลาดสดน่าซ้ือ  
 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  52 ลําดับที่ 5 ) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

     1.2 ค่าใชจ้า่ยโครงการอบรมเพ่ิมประสทิธิภาพในการจดักิจกรรม 5 ส 
จ านวน 20,000               บาท

       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานและพนักงานจ้างทุกคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   
 ในการจัดกิจกรรม 5 ส  (ตามแผน พฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 71 ลําดับที่ 6) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
      (2) งบเงนิอุดหนุน (560000) รวม 75,000               บาท

เงนิอุดหนุน (561000) รวม 75,000               บาท
75,000               บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนการดําเนินงานของ อสม. ในเขตเทศบาลตําบลเวียง จํานวน
10 ชุมชน/หมู่บ้านๆ ละ 7,500 บาท เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านได้มีส่วนร่วม
ดําเนินการในกจิกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขในเร่ืองต่างๆ  
 พ.ศ.2559-2561  หน้า 55 ลําดับที่ 17) ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสาธารณสุข (00220)

        (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด)ุ

            (หมวดเงนิอุดหนุน)

1. เงนิอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)จ านวน  
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งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห ์(00231) รวม 180,000          บาท

        (1)  งบบุคลากร (520000) รวม 180,000             บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) (522000) รวม 180,000             บาท
1. เงนิเดอืนพนักงาน (220100) จ านวน 180,000             บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 

จํานวน 1 อตัรา  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด )

       (หมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว)

แผนงานสังคมสงเคราะห ์(00230)
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งานสวัสดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ (00232) รวม 30,000               บาท

       (1) งบด าเนินงาน (530000) รวม 30,000               บาท

ค่าใชส้อย(532000) รวม 30,000               บาท
1.รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (320300) 

จ านวน 30,000               บาท
     1.1 โครงการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้ดอ้ยโอกาสทางสงัคม

จ านวน 30,000               บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกอ่สร้าง ค่าซ่อมแซมบ้านตามแนวโครงการบ้านท้องถิ่นไทย

เทิดไท้องค์ราชันฯ เพื่อแกป้ัญหาที่อยูอ่าศัยของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตเทศบาลตําบลเวียง
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 56 โครงการที่ 3 )   ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230)

    (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด)ุ
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน (00241) รวม 1,788,400           บาท

      (1) งบบุคลากร (520000) รวม 1,326,500           บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) (522000) รวม 1,326,500           บาท
1.  เงนิเดอืนพนักงาน (220100) จ านวน 828,700             บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 

จํานวน  5 อตัรา  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2. เงนิเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงาน (220200) จ านวน 24,000               บาท
     2.1 เงินเพิ่มค่าครองชีพ จํานวน 24,000               บาท
     เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้กพ่นกังานเทศบาล จํานวน 2 อตัรา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    (กองช่าง)

3. เงนิประจ าต าแหน่ง (220300) จ านวน 42,000               บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน ผู้อํานวยการ

กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ 7) อตัราเดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกนิ 12 เดือน  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)

4. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (220600) จ านวน 371,800             บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แกพ่นักงานจ้างตามภารกจิ จํานวน 

2 อตัราและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อตัรา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)
5. เงนิเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจา้ง (220700) จ านวน 60,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพ่นักงานจ้างตามภารกจิ จํานวน 2 อตัรา และ

พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อตัรา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)

       (2) งบด าเนินงาน (530000) รวม 424,000             บาท

ค่าตอบแทน (531000) รวม 94,000               บาท
1. ค่าเชา่บ้าน (310400) จ านวน 79,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แกพ่นักงานเทศบาลในหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)
2. เงนิชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร (310500) จ านวน 15,000               บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)

แผนงานเคหะและชมุชน (00240)

  (หมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว)

            (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสด)ุ
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ค่าใชส้อย (532000) รวม 150,000             บาท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (320100) จ านวน 100,000             บาท
     1.1 ค่าจา้งเหมาบริการ  จ านวน 100,000             บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลเป็นการชั่วคราวที่ใช้ระยะเวลาการจ้าง ไม่นาน

 เช่น  ค่าอดัรูป ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว หรือเอกสารรูปเล่มอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กบักจิการงานในหน้าที่ของเทศบาลตําบลเวียง และอื่นๆ ที่จําเป็น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 

2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (320300)
รวม 30,000               บาท

     2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000               บาท
         เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอกราชอาณาจักรของ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิอื่นๆ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)

3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จ านวน 20,000               บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบลเวียง และของส่วน

ราชการอื่นที่นํามาใช้ในกจิการของเทศบาลตําบลเวียง แล้วเกดิการชํารุดเสียหาย จําเป็นต้องทําการซ่อมแซม
หรือบํารุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าวัสด ุ(533000) รวม 180,000             บาท
1. วัสดสุ านักงาน (330100) จ านวน 40,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เกา้อี้ทํางาน กระดาษ กระดาษไข ปากกา ดินสอ ยางลบ 

ธงชาติ คลิป กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือ
จ้างพิมพ์ ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ําด่ืมและอื่นๆ ที่จําเป็น  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน  10,000 บาทและต้ังจ่าย

2. วัสดยุานพาหนะและขนสง่ (330700) จ านวน 10,000               บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ํามันเบรก หัวเทียน 

กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ํารถยนต์ กนัชนรถยนต์ เบาะนั่งรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยและอื่นๆ 
ที่จําเป็นสําหรับยานพาหนะและรถยนต์ของทางราชการสําหรับใช้ในกจิการของเทศบาลตําบลเวียง    
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

3. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น (330800) จ านวน 100,000             บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจาระบี 

และอื่นๆ ที่จําเป็น สําหรับยานพาหนะและรถยนต์ของ เทศบาลฯและของส่วนราชการอื่นที่ใช้ในกจิการของ
เทศบาลตําบลเวยีง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน  30,000  บาท และต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 70,000 บาท (กองช่าง)

เงินอดุหนุนทั่วไป  จํานวน  30,000 บาท (กองช่าง)
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4. วัสดคุอมพิวเตอร์ (331400) จ านวน 30,000               บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง 

แผงแปูนอกัขระหรือแปูนพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เมาส์ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลเวียง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
      (3) งบลงทุน (540000) รวม 37,900               บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 37,900               บาท

1.  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน( 410100  ) รวม 6,000                บาท
     1.1 ค่าจดัชื้อเก้าอ้ี จ านวน 6,000                บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เกา้อี้พร้อมพนักพิง มีท้าวแขน สามารถปรับระดับได้ จํานวน 2 ตัวๆละ 

3,000 บาท เพื่อใช้สําหรับงานให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการของกองช่าง ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่าย 
 นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
 ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป   (กองช่าง)

2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 6,000                บาท
 2.1 ค่าจดัซ้ือเครือ่งตดัพุ่มไม้ ตั้งไว้ 6,000                บาท
เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้จํานวน 1  เคร่ืองๆละ 6,000 บาท เป็นเคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 

เป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
(ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 70 โครงการที่ 2 )   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

3.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) จ านวน 25,900               บาท
     2.1 ค่าจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ จ านวน 16,000               บาท

* เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท 
* มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

* มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
* มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB

หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จานวน 1 หน่วย 
* มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
* มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T   

หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
* มีแปูนพิมพ์และเมาท์

อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  

ไม่น้อยกว่า   3.0 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 

            (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง)
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* มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

18 นิ้ว จานวน 1 หน่วย 
    เพื่อใช้ในการดําเนินงานกองช่างซ่ึงจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  ณ วันที่ 18 กมุภาพันธ์ 2558  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป (กองช่าง)

   2.2 ค่าจดัซ้ือเครือ่งพิมพ์ จ านวน 9,900                บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก(INKJET Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3  

มีความละเอยีดในการพิมพรางไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 30 หนาตอนาที หรือ 
10.2 ภาพตอนาที
มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 17 หนาตอนาที หรือ 8.1 ภาพตอ
นาที
มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
สามารถใชไดกบั A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
    เพื่อใช้ในการดําเนินงานกองช่าง ซ่ึงจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  ณ วันที่ 18 กมุภาพันธ์ 2558  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป (กองช่าง)

จํานวน 1 เคร่ือง  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
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งานไฟฟ้าถนน (00242) รวม 6,279,700       บาท

      (1) งบด าเนินงาน (530000) รวม 600,000             บาท
           (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด)ุ

ค่าใชส้อย (532000) รวม 50,000               บาท
1  รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (320100) จ านวน 50,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเดินท่อ ติดต้ังอปุกรณ์ประปา

และระบบประปา ค่าจ้างดูแลสวนสาธารณะและต้นไม้ ค่าจ้างดูแลบํารุงรักษาสวนหย่อม ค่าจ้างเกล่ียแต่งหินคลุก
ลูกรัง  ค่าจ้างเหมาบริการในการซ่อมแซมทรัพย์สินและส่ิงปลูกสร้าง ค่าติดต้ังไฟฟูา ค่าติดต้ังประปา 
 และอื่นๆ ที่จําเป็น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าวัสด ุ(533000) รวม 550,000             บาท
1. วัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ(330200) จ านวน 100,000             บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น วัสดุอปุกรณ์ซ่อมไฟสาธารณะ โคมไฟถนน วัสดุอปุกรณ์

สถานที่วัสดุอปุกรณ์ซ่อมไฟอาคาร และอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 30,000 บาทและต้ังจ่ายจากเงิน 

2. วัสดกุ่อสร้าง (330600) จ านวน 450,000             บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกหมุนระบายอากาศ ทราย หินคลุก ลูกรัง ยางแอสฟัลท์ อฐิ ซีเมนต์บล๊อค 

 กระเบื้อง สังกะสี เหล็กเส้น ตะปู ท่อน้ํา และอุปกรณ์ประปา เคร่ืองสุขภัณฑ์ และอื่นๆ ที่จําเป็นฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

      (2) งบลงทุน (540000) รวม 5,379,700           บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 35,000               บาท

1. ค่าครุภัณฑ์โรงงาน (411000) รวม 35,000               บาท
    1.1 ค่าจดัซ้ือสว่านไฟฟ้า จ านวน 10,000               บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสว่านไฟฟูา  จํานวน  1 เคร่ืองๆละ  10,000 บาท

 รายละเอยีดคือ * กําลังไฟฟูาที่ใช้    780  w

   * สามารถเจาะคอนกรีต 24 มม(15/16")
   * สามารถเจาะไม้  32 มม(1/1/4")

           (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง) 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

   * มีที่เกบ็ฝุุน  มีกล่องเกบ็เคร่ืองมือ

อดุหนุนทั่วไป  จํานวน  70,000  บาท (กองช่าง)

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 200,000 บาทและต้ังจ่ายจากเงิน อดุหนุนทั่วไป  จํานวน  250,000  บาท (กองช่าง)

   * ความเร็วรอบตัวเปล่า 0-1,100
   * น้ําหนักสุทธิ 3.0 กก(6.7 ปอนด์)
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เพื่อใช้สําหรับงานกองช่าง   ของเทศบาลตําบลเวียง  ชึ่งเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจาก
ไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป      (กองช่าง)

     1.2 ค่าจดัซ้ือเครือ่งเจาะกระแทกคอนกรีต จ านวน 25,000               บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจาะกระแทกคอนกรีต   จํานวน  1 เคร่ือง  โดยมีรายละเอยีดคือ  

เพื่อใช้สําหรับงานกองช่าง   ของเทศบาลตําบลเวียง ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ที่นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก
ไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป    (กองช่าง)

3. ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (542000) รวม 5,344,700           บาท
3.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูการ ( ) จ านวน 270,100             บาท
3.1.1 โครงการก่อสร้างแนวก้ันขยะมูลฝอย คสล.  จ านวน 232,500             บาท

                 เพื่อดําเนินการกอ่สร้างแนวกั้นขยะมูลฝอย คสล.บริเวณหน้าบริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลเวียง   
ขนาดกวา้ง  16 เมตร   ยาว 22.00  เมตร สูง 3.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล เวยีง กําหนด
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า 61 ลําดับที่  3) ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป     (กองช่าง)  

3.1.2 โครงการ ขดุสระกักเก็บน้ าบริเวณโรงฆ่าสตัว์  ทต .เวียง     จ านวน 37,600               บาท
                 เพื่อดําเนินการขุดสระกักเก็บน้ําบริเวณโรงฆ่าสัตวเ์ทศบาลตําบลเวยีง  ขนาดความกวา้ง 20.00 เมตร  
ลึก 4.00   เมตร  ยาว 20.00 เมตร   รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาล  ตําบลเวียงกําหนด
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า 65 ลําดับที่ 2)  ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป   (กองช่าง)  

2. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค (420900) จ านวน 5,074,600           บาท

 จ านวน 251,000             บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนนคสล.    บริเวณข้างโรงฆ่าสัตว์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 120.00  เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า480.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงกําหนด
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 36 ลําดับที่ 2) ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  (กองช่าง)

  * คุณลักษณะมีฉนวน
  * 30 mm Hex Shank

   * อตัราเจาะกระแทกต่อนาที 0-4,5

  * อตัราเจาะกระแทกต่อนาที  1,200

  * กําลังไฟฟูาที่ใช้  1,240 w
  * ความยาวรวม(L)  613 มม.(24-1/8")
  * 18.1 กก (39.9 ปอนด์)

    2.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปี้ หมู่ 1 บริเวณขา้งโรงฆ่าสตัว์ ทต.เวียง
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      2.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ออกสู่พ้ืนที่การเกษตรเสน้ทุ่งม่วง หมู่ 1

จํานวน 251,000             บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนนคสล.    ออกสู่พื้นที่การเกษตรเส้นทุ่งม่วงซอยข้างตลาดสดบ้านปี้ 

ขนาดกว้าง   4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 480.00.ตร.ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลเวียง กําหนด    (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 36  ลําดับที่ 3 ) 
ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  (กองช่าง)

     2.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคือ ม.2 จ านวน 53,600               บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนน คสล.บริเวณหน้าซอยหน้าบ้านนายเสาร์  ดําแดงดี ขนาดกว้าง 4 เมตร

ยาว 26.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 104.00 ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียง
กําหนด   (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 36    ลําดับที่ 4 )  ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป   (กองช่าง)

     2.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ 4 จ านวน 149,000             บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนน คสล.ออกสู่พื้นที่การเกษตรบริเวณเชื่อมต่อกบัตําบลทุ่งผาสุข 

ขนาดกว้าง 4.00  เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 72.00 เมตรพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 288.00 ตร.ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลเวยีง กําหนด   (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 37 ลําดับที่ 9 )  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

     2.5   โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ 6 จ านวน 212,500             บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนน คสล.บริเวณซอยหน้าบ้านนายด่วน เย็นใจ ออกสู่พื้นที่การเกษตร

(ไปทางถนนซอยหน้าบ้านนายนิกร ยอดผ่านเมืองขนาดกว้าง 4.00  เมตรยาว 100.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
 320.00 ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลตําบลเวยีง กําหนด (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 36 ลําดับที่ 5 )  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองช่าง

     2.6   โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ 9 จ านวน 330,000             บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนน คสล.บริเวณซอยหน้าบ้านนางแต๋ว ด้ันเมฆ ถึงหน้าบ้าน

นายชา ประกาศิตหมู่ 8 ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงกําหนด  (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า 37 ลําดับที่ 6 )   
ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  (กองช่าง)

156,000                 บาท

ของเทศบาลตําบลเวียง กําหนด   (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 38 ลําดับที่ 3)ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป
(กองช่าง) 

191,600             บาท

ข้างตลาดสดไชยพรม) ขนาดกว้าง  0.70  เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.50 เมตร ความยาวรวม  69.00 เมตร  รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของตําบลเวียง กําหนด (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 42 ลําดับที่  15) 
ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  (กองช่าง)    

    2.8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 5          จ านวน 

    2.7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 2        จ านวน
                     เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.หมู่ที่ 2  (จากบ้านนางอี๊ด โครงกาบถึงหน้าบ้าน
นายเปล่ง จี๋มะลิ) ขนาดกว้าง 0.70 เมตรลึกเฉล่ีย  0.50 เมตร  ความยาวรวม  56.00 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน

                      เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.หมู่ที่ 5   (บริเวณหน้าบ้านนายสุภาพ เมืองมูล ถึงหน้าบ้าน  
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347,700             บาท

นายเหรียญ มีสุข )ขนาดกว้าง  0.70  เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.50 เมตร ความยาวรวม  125.00 เมตร 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของตําบลเวียง กําหนด (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 39 ลําดับที4่ ) 
ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  (กองช่าง)    

111,700             บาท
                    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.หมู่ที่ 6   (บริเวณหน้าบ้านนางสังข์ หายทุกข์ ถึงหน้าบ้าน นายชีพ เยน็ใจ
ขนาดกว้าง  0.70  เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.40 เมตร ความยาวรวม  40.00 เมตร 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของตําบลเวียง กําหนด (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 39 ลําดับที่ 6)      
ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป (กองช่าง) 

284,800             บาท  
                    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.หมู่ที่ 7   (บริเวณหน้าบ้านนางเฉลียว ถึงหน้าบ้าน นางวนิดา
สุวรรณสังฆ์ ขนาดกว้าง  0.70  เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.50 เมตร ความยาวรวม  102.00 เมตร 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของตําบลเวียง กําหนด (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
หน้า 40 ลําดับที่ 7) ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  (กองช่าง)    

179,000             บาท
                    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.หมู่ที่ 7  (บริเวณหน้าข้างบ้านนางบัวหลี ขันทอง  ถึงหน้าบ้าน
ร.ต.เกรียงศักด์ิ)   ขนาดกว้าง  0.70  เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.50 เมตร ความยาวรวม  65.00 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของตําบลเวียง กําหนด (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ลําดับที่ 8) ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  
(กองช่าง)    

307,000             บาท
                 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.หมู่ที่ 8  (บริเวณหน้าข้างบ้านนายประเด็จ ใจทา  ถึงหน้าบ้านนายประจวบ)
ขนาดกว้าง  0.70  เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.50 เมตร ความยาวรวม  110.00 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนของตําบลเวียง
กําหนด (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ลําดับที่ 9) ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป(กองช่าง)    

316,000             บาท
                   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.หมู่ที่ 10  (บริเวณหน้าข้างบ้านนายอุดร อินต๊ะเสนา  ถึงหน้าบ้าน
นางขันคํา ศรีวงค์ ซอย 9)   ขนาดกว้าง  0.70  เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.50 เมตร ความยาวรวม 113.00 เมตร 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของตําบลเวียง กําหนด (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 
หน้า 41ลําดับที่ 10 ) ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  (กองช่าง)    

120,000             บาท
                    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.หมู่ที่ 10  (บริเวณหน้าข้างบ้านนายสวย ใจดี  ถึงหน้าบ้าน
นายจอน ไชยวาริน)   ขนาดกว้าง  0.70  เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.50 เมตร ความยาวรวม 46.00 เมตร รายละเอยีดตาม
แบบแปลน ของตําบลเวียง กําหนด (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า41 ลําดับที่ 11)  ต้ังจ่ายจาก
เงินอดุหนุนทั่วไป (กองช่าง)    

    2.13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 8       จ านวน

    2.12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 7       จ านวน

    2.9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 5         จ านวน

    2.11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 7        จ านวน

    2.14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 10     จ านวน

    2.15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 10     จ านวน

           เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.หมู่ที่ 5   (บริเวณหน้าบ้านนายส่วย เมืองมูล ถึงหน้าบ้าน

    2.10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 6       จ านวน
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  2.16 โครงการก่อสร้างพนังกันดนิ คสล.   บ้านคือ หมู่ 2 จ านวน 298,500             บาท

                  เพื่อดําเนินการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. (บริเวณหลังวดัคืองาม)  บ้านคือ หมู่ 2 ขนาดยาว 32.00 เมตร  
สูง 3.50 เมตรและครีบ คสล.จํานวน 8 ตัว   รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเวียง กําหนด
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561หน้า 38  ลําดับที่ 2 ) ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  (กองช่าง)  

  2.17 โครงการก่อสร้างพนังกันดนิ คสล.   บ้านลา้ หมู่ 4 จ านวน 377,000             บาท
                  เพื่อดําเนินการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. (บริเวณหน้าบ้านนายพนิ ศรีคําถึงหน้าบ้านนายจําลอง เมืองมูล) 
บ้านล้า หมู่ 4  ขนาดยาว 40.00 เมตร  สูง 3.00 เมตร พร้อมคลีบ 9 ตัว  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเวยีง กําหนด
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561หน้า 42   ลําดับที่ 13 )ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป   (กองช่าง)  

  2.18  โครงการเรยีงหินยาแนว บา้นทราย หมู่  3                จ านวน 500,000             บาท
                    เพื่อดําเนินการเรียงหินยาแนวฝ่ังลําเหมืองสาธารณะบริเวณหลังวดับ้านทราย ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร
ยาว  50.00  เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเวียง กําหนด(ตามแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2559-2561 หน้า 37  ลําดับที่  8 ) ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป   (กองช่าง)  

215,900             บาท
                    เพื่อดําเนินการก่อสร้างบันได คสล.บริเวณริมฝ่ังน้ําลาว (บริเวณหน้าศาลาอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน
ขนาดกว้าง 4.50 เมตรยาว  30.00  เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเวียง กําหนด
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 54 ลําดับที่  14 )  ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  (กองช่าง)  

2.20  โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้านดอนไชย หมู่ 8  จ านวน 184,700             บาท
                  เพื่อดําเนินการกอ่สร้างลาน คสล. หนา 0.12 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 430.00 ตร.ม.
(บริเวณลานปุาสุสานบ้านดอนไชย ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเวียง กําหนด (ตามแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2559-2561 หน้า 54 ลําดับที่ 13)  ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  (กองช่าง) 

  2.21 โครงการก่อสร้างพนังกันน้ า คสล.   บ้านเวียง หมู่ 6 จ านวน 207,600             บาท
                  เพื่อดําเนินการก่อสร้างพนังกันน้ํา คสล. (บริเวณแม่น้ําลาว) บ้านเวยีง หมู่ 6 ขนาดกวา้ง 15.00 เมตร  สูง 3.00 เมตร 
และคลีบ คสล.จํานวน 2 ตัว   รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเวียง กําหนด
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 39  ลําดับที่ 5 ) ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  (กองช่าง)  

30,000               บาท
  3.1  ค่าบ ารุงและปรับปรุงฌาปณสถานในเขตเทศบาลต าบลเวียง  จ านวน 30,000                   บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงและปรับปรุงฌาปณสถานในเขตเทศบาลตําบลเวียง จํานวน 4 หมู่  คือ หมู่  1,6,7,9 

            2.19  โครงการก่อสร้างบันได คสล.ริมฝ่ังน้ าลาว บ้านดอนแก้ว  หมู่  9    จ านวน            

ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป (กองช่าง)    
รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเวียง กําหนด   (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า35 ลําดับที่ 1  )

        (3)  ประเภทค่าบ ารุงและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (421000) จ านวน   
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        (3) งบเงนิอุดหนุน (560000)   รวม 300,000             บาท

เงนิอุดหนุน (561000) รวม 300,000             บาท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ (610200)   จ านวน 300,000             บาท
     1.1 อดุหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค   จํานวน 300,000             บาท
      เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนให้แกก่ารไฟฟูาส่วนภูมิภาค   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ขยายเขตไฟฟูา 

ให้กบัชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเวียง    (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 35 ลําดับที่ 1)
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 

              (หมวดเงนิอุดหนุน)
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งานสวนสาธารณะ (00243) รวม 15,000           บาท

       (1) งบด าเนินงาน (530000) รวม 15,000               บาท

 ค่าวัสด ุ(533000) รวม 15,000               บาท
  1.วัสดกุารเกษตร (331000) จ านวน 15,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ืช ปุ๋ย กระถางต้นไม้ จานรองกระถางต้นไม้ ดินผสม  

หรือขี้เถา แกลบ ยาฆ่าเพล้ียหรือแมลงต่างๆ และอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

           (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสด)ุ

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล (00244) รวม 1,590,000       บาท

       (1) งบด าเนินงาน (530000) รวม 1,590,000           บาท

ค่าใชส้อย (532000) รวม 1,430,000           บาท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ(320100) จ านวน 1,400,000           บาท
     1.1 ค่าจ้างดําเนินการเกบ็ ขนและกําจัดขยะ จํานวน 1,400,000           บาท
        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างดําเนินการเกบ็ ขนและกําจัดขยะในเขตพื้นที่ 

2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (320300)
จํานวน 30,000               บาท

     2.1 โครงการชุมชนส่งเสริมส่ิงแวดล้อมด้านการจัดการขยะในครัวเรือน 
จํานวน 30,000               บาท

          เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนส่งเสริมส่ิงแวดล้อมด้านการจัดการขยะ
ในครัวเรือน  โดยการจัดกจิกรรมรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดอบรมให้ความรู้แกป่ระชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเวียงและสนับสนุนกจิกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน  (ตามแผนพัฒนาสามปี
 พ.ศ.2559-2561 หน้า  61 ลําดับที่ 2 ) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุข)

ค่าวัสด ุ(533000) รวม 160,000             บาท
1. วัสดยุานพาหนะและขนสง่ (330700) จ านวน 40,000               บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ํามันเบรก หัวเทียน 

กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ํารถยนต์ กนัชนรถยนต์ เบาะนั่งรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยและอื่นๆ 
ที่จําเป็นสําหรับยานพาหนะและรถยนต์ของทางราชการสําหรับใช้ในกจิการของเทศบาลตําบลเวียง 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้(กองสาธารณสุข)

2. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น (330800) จ านวน 90,000               บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจาระบี 

และอื่นๆ ที่จําเป็น สําหรับยานพาหนะและรถยนต์ของ เทศบาลฯและของส่วนราชการอื่นที่ใช้ในกจิการของ
เทศบาลตําบลเวียง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุข)

3. ค่าวัสดอ่ืุนๆ (331700 ) จ านวน 30,000               บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถังขยะ เพื่อนําไปให้บริการรองรับขยะจากชุมชน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

   (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสด)ุ

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

เทศบาลตําบลเวียง (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 61 ลําดับที่ 1 ) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้(กองสาธารณสุข)
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งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) รวม 320,000          บาท

       (1) งบด าเนินงาน (530000) รวม 313,000             บาท

ค่าใชส้อย (532000) รวม 313,000             บาท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (320300)

จ านวน 313,000             บาท
     1.1 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการทําแผนพฒันาของ อปท.

จํานวน 20,000               บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเกบ็ข้อมูลพื้นฐานในการทําแผนพัฒนาของ อปท. 

 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 71 ลําดับที่ 8) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
     1.2 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานนอกเวลาเรียนฯ

จํานวน 30,000               บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานนอกเวลาเรียนฯ 

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 56 ลําดับที่ 1)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ( สํานักปลัด)       
     1.3  โครงการวันสตรีไทย จํานวน 20,000               บาท
       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสตรีไทย     (ตามแผนพัฒนาสามปี

 พ.ศ.2559-2561 หน้า 67  ลําดับที่ 1 ) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
     1.4  โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คลองสวย น้ําใส

จํานวน 30,000               บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

คลองสวย น้ําใส   (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 59  ลําดับที่ 1) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)
     1.5 โครงการส่งเสริมกลุ่มเยาวชนต้นแบบ จํานวน 10,000               บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมส่งเสริมกลุ่มเยาวชนต้นแบบ และส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมและรู้จักการทําประโยชน์ต่อชุมชน เช่น กลุ่มเยาวชนจิตอาสา ทีมงานมัคคุเทศกท์้องถิ่น  
(ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 49  ลําดับที่ 4  ) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   (กองการศึกษาฯ)

จํานวน 20,000               บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกจิกรรมฝึกอบรม โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าวิทยากร 

ค่าวัสดุอื่นๆที่จําเป็น (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า 56 ลําดับที่ 5  ) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
จํานวน 20,000               บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกจิกรรมฝึกอบรม โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอื่นๆที่จําเป็น (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า 56 ลําดับที่ 6  )  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

     1.6 โครงการฝึกอมรมอาชีพคนพิการ

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

    (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสด)ุ

     1.7โครงการฝึกอมรมอาชีพเสริมให้แกส่ตรี
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     1.8 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวโรงเรียนพ่อแม่

จํานวน 20,000               บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกจิกรรมฝึกอบรม โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าวิทยากร 

ค่าวัสดุอื่นๆที่จําเป็น (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า 54 ลําดับที่ 11  ) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
     1.9 โครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเวียง

จํานวน 20,000               บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกจิกรรมฝึกอบรม โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าวิทยากร 

ค่าวัสดุอื่นๆที่จําเป็น (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า 49 ลําดับที่ 6 ) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
5,000                บาท

       เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้าพันธ์ไม้เพื่อปลูก ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเวียง
 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 59 ลําดับที่  3  ) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สาธารณสุข)

     1.11  โครงการเฝูาระวังและคุ้มครองเด็ก (CPMS) จํานวน 18,000               บาท
       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ระวังและคุ้มครองเด็ก (CPMS) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 45  ลําดับที่  4   )ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)    
     1.12 โครงการรณรงค์ควบคุมปูองกนัโรคเอดส์ จํานวน 20,000               บาท
       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ควบคุมปูองกนัโรคเอดส์  โดยการจัดกจิกรรมที่

เกี่ยวข้องกบัเอดส์ ในวันเอดส์โลก  (วันที่ 1 ธันวาคม )   (ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561  หน้า 52 
ลําดับที่ 3 ) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

     1.13  โครงการแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน จํานวน 20,000               บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ แกไ้ขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน   

(ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561  หน้า 52 ลําดับที่  2 ) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
     1.14 โครงการควบคุมปูองกนัโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000               บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมปูองกนัโรคไข้เลือดออกในชุมชน ในเขตเทศบาล

ตําบลเวียง     (ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 52 ลําดับที่  1 )  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
 

     1.15  โครงการควบคุมปูองกนัโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000               บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมปูองกนัโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลเวียง

     1.16 โครงการฝึกอบรมผู้นําด้านการดูแลและการส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน 
จํานวน 20,000               บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้นําด้านสุขภาพในเขตเทศบาลตําบลเวยีง  ค่าวทิยากร  
ค่าอาหาร และอาหารวา่ง  ค่าวสัดุอื่นๆที่จําเป็น (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 53 ลําดับที่ 7)  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ) 

10,000               บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการควบคุมปูองกนัโรคไข้หวัดสายพันธุใ์หม่ ในชุมชน 

ในเขตเทศบาลตําบลเวยีง  (ตามแผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2558-2560  หน้า 36 ลําดับที่ 3) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

     1.10  โครงการปลูกต้นไมเ้พื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน จํานวน

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 52 ลําดับที่ 4  )ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)   

     1.17  โครงการควบคุมปูองกนัโรคไข้หวัดสายพันธุใ์หม่ จํานวน 
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      (2) งบเงนิอุดหนุน (560000) รวม 7,000                บาท

เงนิอุดหนุน (561000) รวม 7,000                บาท
1.  เงนิอุดหนุนสว่นราชการ (610200) จ านวน 7,000                บาท
     1.1 อดุหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคํา จํานวน 7,000                บาท
      เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนให้แกท่ี่ทําการปกครองอําเภอเชียงคํา ในการดําเนินกจิกรรมตาม

โครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานเทศกาลล้ินจี่และของดีเมืองพะเยา ประจําปีงบประมาณ 2559

 อํานวยการกระจายอํานาจให้แก ่อปท. ระดับจังหวัด คร้ังที่ 4/2558 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2558
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า 44  ลําดับที่ 1)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

ตามหนังสืออําเภอเชียงคํา ที่ พย 0318/ว 467 ลงวนัที่ 30 เมษายน 2558   และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

           (หมวดเงนิอุดหนุน)
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งานกีฬาและนันทนาการ (00262) รวม 40,000           บาท

        (1) งบด าเนินงาน (530000) รวม 40,000               บาท

ค่าใชส้อย (532000) รวม 20,000               บาท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (320300)

จ านวน 20,000               บาท

     1.1 โครงการฝึกอบรมให้ความรูด้้านทักษะการกีฬา จ านวน 20,000               บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ทักษะด้านการกฬีาให้แกเ่ด็กเยาวชน

ในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็น   

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  63 ลําดับที่ 5  ) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) 

ค่าวัสด ุ(533000 ) รวม 20,000               บาท
1. วัสดกีุฬา (331300) รวม 20,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุกฬีาและอื่นใดที่เกี่ยวข้องในกจิการงานกฬีาและนันทนาการของ

เทศบาลตําบลเวียง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)

(หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด)ุ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
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งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน (00263) รวม 167,000          บาท

       (1) งบด าเนินงาน (530000)  รวม 145,000             บาท

ค่าใชส้อย (532000) รวม 145,000             บาท

1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ (320300)
จ านวน 145,000             บาท

     1.1 โครงการสบืสานวัฒนธรรมประเพณีวันเขา้พรรษา   จ านวน 15,000               บาท

ที่จําเป็น (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 46 ลําดับที่ 2) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
      1.2  โครงการจดังานประเพณสีงกรานต ์ จ านวน 40,000               บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตกแต่งรถแห่พระพุทธรูป รถขบวนแสดงวัฒนธรรมประเพณี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 46 ลําดับที่  1 ) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
20,000               บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมตามโครงการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารอาหารว่าง ค่าวิทยากร   
ค่าวสัดุ และอื่นๆที่จําเป็น (ตามแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2559-2561  หน้า 48  ลําดับที่ 10) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

     1.4  โครงการสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน จ านวน 10,000               บาท
       เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอมรมดนตรีพื้นบ้าน และค่าวิทยากรและอื่นๆที่จําเป็น (ตามแผนพัฒนาสามปี 

พ.ศ.2559-2561 หน้า  46  ลําดับที่  4  )ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
10,000               บาท

       เพื่อจ่ายเป็นค่า ฝึกอบรมให้เด็กเยาวชน ของเทศบาลตําบลเวียง ได้มีการพัฒนาเรียนรู้
หลากหลายด้านของวัฒนธรรมประเพณีไทย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและอื่นๆที่จําเป็น   
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2551-2561 หน้า 46 ลําดับที่ 3 )ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

     1.6 โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน        จ านวน 10,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลเวียง ของเด็ก

 เยาวชน และประชาชนทั่วไป  (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า  44  ลําดับที่ 1 ) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองการศึกษา)

       1.3  โครการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเดก็และเยาวชน         จ านวน

                       เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ในการทํากจิกรรมหล่อเทียน  ค่าประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นตาม  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

             (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด)ุ

     1.5 โครงการสง่เสริมการเรียนรูด้า้นวัฒนธรรมประเพณ ีจ านวน



120
     1.7 โครงการสง่เสริมและพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลเวียง

จํานวน 20,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดฝึกอบรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลตําบลเวียง ค่าจัดทํา

ปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากรและ อื่นๆที่จําเป็น(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  43 ลําดับที่ 2 )
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    (กองการศึกษา) 

      1.8  โครงการวัฒนธรรมชาตพัินธุอ์ าเภอเชยีงค า จ านวน 20,000               บาท

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 46 ลําดับที่ 6 )  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา) 

        (2) งบเงนิอุดหนุน (560000) รวม 22,000               บาท

เงนิอุดหนุน (561000) รวม 22,000               บาท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ (610200) จ านวน 22,000               บาท
     1.1 อดุหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคํา จํานวน 8,000                บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนให้แกท่ี่ทําการปกครองอําเภอเชียงคํา ในการดําเนินกจิกรรมตามโครงการ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานพิธีบวงสรวงพ่อขุนงําเมือง ประจําปีงบประมาณ 2559 ตามหนังสือ
อําเภอเชียงคํา ที่ พย 0318/ว 467 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558  และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ 
 อํานวยการกระจายอํานาจให้แก ่อปท. ระดับจังหวัด คร้ังที่ 4/2558 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2558
 (ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561หน้า 47 ลําดับที่ 8)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)

     1.2 อดุหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคํา จํานวน 7,000                บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคํา ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวรัชกาลที่ 9 ประจําปี
งบประมาณ 2559 ตามหนังสืออําเภอเชียงคํา  พย 0318/ว 467 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 และได้รับความเห็นชอบจาก
 คณะอนุกรรมการ  อํานวยการกระจายอํานาจให้แก ่อปท. ระดับจังหวัด คร้ังที่ 4/2558 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2558 
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 62 ลําดับที่ 1 )  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   (กองการศึกษา)

     1.3 อดุหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคํา จํานวน 7,000                บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคํา ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
 12 สิงหาคม  ประจําปีงบประมาณ 2559 ตามหนังสืออําเภอเชียงคํา  พย 0318/ว 467 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558
และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ  อํานวยการกระจายอํานาจให้แก ่อปท. ระดับจังหวัด คร้ังที่ 4/2558

(กองการศึกษา)
 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมงาน การแสดง ขบวนแห่ จัดนิทรรศการและอื่นๆที่จําเป็น   

 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  62  ลําดับที่ 2) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(หมวดเงนิอุดหนุน)
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งานส่งเสรมิการเกษตร(00321) รวม 40,000           บาท

         (1) งบด าเนินงาน (530000) รวม 40,000               บาท

ค่าใชส้อย  (532000) รวม 40,000               บาท
1.รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ  (320300)

รวม 40,000               บาท
     1.1  โครงการสง่เสริมการปลกูพืชเกษตรอินทรียเ์พ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม

จ านวน 30,000               บาท
         เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมให้ความรู้แกก่ลุ่มเปูาหมาย ค่าจ้างเหมาไถนา ค่าวิทยกร  

ค่าจัดทําปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุอื่นๆที่จําเป็น(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
หน้า 59 ลําดับที่ 2)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขฯ)

     1.2  โครงการผลติปุ๋ยอินทรียจ์ากขยะอินทรีย ์และเศษวัสดเุหลอืใชจ้ากภาคการเกษตร
         เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมให้ความรู้แกก่ลุ่มเปูาหมาย   ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร อาหารว่าง

จ านวน 10,000               บาท

 (กองสาธารณสุขฯ)

 และวัสดุอื่นๆที่จําเป็น(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 45 ลําดับที่ 1)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

      (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด)ุ

                        แผนงานการเกษตร (00320)
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งานโรงฆ่าสัตว์ (00334) รวม 15,000           บาท

       (1) งบด าเนินงาน (530000) รวม 15,000               บาท

ค่าใชส้อย (532000) รวม 5,000                บาท
1. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จ านวน 5,000                บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบลเวียง และของ

ส่วนราชการอื่นที่นํามาใช้ในกจิการของเทศบาลตําบลเวียง แล้วเกดิการชํารุดเสียหาย จําเป็นต้องทําการ
ซ่อมแซม หรือบํารุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสด ุ(533000) รวม 10,000               บาท
1. ค่าวัสดกุ่อสร้าง(330600) รวม 10,000               บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่า ท่อน้ําและอปุกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ไม้ เล่ือย เคร่ืองสุขภัณฑ์ และอื่นๆที่จําเป็น  

เพื่อใช้ในการดําเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตําบลเวียง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   (กองสาธารณสุข)

           (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ )   

แผนงานการพาณิชย ์(00330)
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งานงบกลาง (00411) รวม บาท โดยแยก รายละเอยีดดังนี้

        (1)  งบกลาง (510000) รวม 4,313,800.00        บาท

1. ค่าช าระหน้ีเงนิตน้และดอกเบี้ย รวมทั้งสิ้น 2,848,000           บาท
 โดยแยกเป็น

จ านวน 2,248,200                บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินต้นปีที่  3 ให้กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามโครงการกู้เงิน

เพื่อดําเนินโครงการต่างๆ ชําระเงินต้นปีละ 1 คร้ัง     ดังรายละเอยีดสัญญา ดังนี้
                     - สัญญากู้เงินเลขที่ 1191/7/ ลงวันที่ 17  ตุลาคม 2555  รวม 8 โครงการ ยอดเงินชําระปีที่ 3   

394,600      

                     -สัญญาเงินกู้เลขที่ 1128/135/2555 ลงวันที่ 17 ต.ค. 2555 รวม   44   โครงการ ยอดเงินชําระ
ปีที่ 3 1,853,600     บาท  ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  

   1.2  ค่าช าระดอกเบี้ย   (110200) จ านวน 599,800             บาท
   เพื่อจ่ายเปน็ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ปทีี่  3 ใหก้บัสํานกังานเงินทนุส่งเสริมกจิการเทศบาล ตามโครงการกู้เงิน

เพื่อดําเนินโครงการต่างๆ ชําระดอกเบี้ย ปีละ 1 คร้ัง อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 3    ดังรายละเอยีดสัญญา ดังนี้
                     - สัญญากู้เงินเลขที่ 1191/7/ ลงวันที่ 17  ตุลาคม 2555  รวม 8 โครงการ ยอดเงินชําระปีที่ 3   

105,300        บาท  ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป
                     -สัญญาเงินกู้เลขที่ 1128/135/2555 ลงวันที่ 17 ต.ค. 2555 รวม   44   โครงการ ยอดเงินชําระ
ปีที่ 3   494,500      บาท  ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป   

2.  เงนิสมทบกองทุนประกันสงัคม (110300) จ านวน 202,000             บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกนัสังคมจังหวัดพะเยา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 35 
ซ่ึงกําหนดให้ เทศบาลเป็นผู้จ่ายสมทบเบี้ยประกันสังคมให้พนักงานจ้าง ในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าจ้างชั่วคราว ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3.  เบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส ์(110900) จ านวน 408,000             บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผู้ปุวยเอดส์ในเขตเทศบาลตําบลเวยีง จํานวน 68 คน ใน

อตัราคนละ 500 บาทต่อเดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 54 
ลําดับที่ 10)    ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  

4. เงนิส ารองจา่ย (111000) จ านวน 580,000             บาท

4,789,300.00            

   1.1  ค่าช าระหน้ีเงนิตน้(110100)

   เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานงบกลาง  (00410)
............................................

  บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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5. รายจา่ยตามขอ้ผูกพัน(111100) จ านวน 255,800             บาท
   5.1  ค่าบ ารุงสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน             35,800               บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยต้ังจ่ายในอตัราร้อยละ 1/6 ของ

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 ข้อ 16 ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลมีรายรับทั่วไป ไม่รวมเงินกู้ 
เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน    21,398,561.80 บาท  (อัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้      
   5.2  เงนิสมทบกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดบัท้องถ่ิน   จ านวน 120,000             บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบระบบหลักประกนัสุขภาพของเทศบาลร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข

ได้รับจากกองทุนหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0891.3/ ว 1110 ลงวนัที่ 3 เมษายน 2550 (ตามแผนพฒันาสามปี  2559-2561 หน้าที่ 53 ลําดับที่ 8) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

 5.3 เงนิสมทบกองทุนสวัสดกิารชมุชน ทต.เวียง             จ านวน 100,000             บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยยึดถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท. 0891.4/ว 2502 ลงวันที่  20  สิงหาคม  2553  (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
 หน้าที่ 67   โครงการที่ 2 ) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

  6.  เงนิชว่ยพิเศษ  (111200)  จ านวน 20,000               บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างประจําหรือพนักงานจ้าง

ที่ถึงแกค่วามตายในระหว่างรับราชการ    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
7.   บ าเหน็จบ านาญ ( 120100) จ านวน 475,500      บาท
7.1  เงินสมทบบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน(กบท) (120100)     จ านวน 475,500                 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท)เพื่อช่วยเหลือแก่

 ประจําปี พ.ศ.2559 ไม่รวมรายรับประเภท พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อทุิศให้หรือเงินอดุหนุน คิดจากยอดเงิน 
23,754,900  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เงินช่วยพิเศษ บําเหน็จตกทอด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว2025  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549 โดยคํานวณจ่ายในอตัราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายได้ประจําปี (ประมาณการรายรับ 

 = 0.00167) ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ส.ท.ท. 159/2548 ลงวนัที่ 21 มีนาคม 2548  

รายรับจริงประจําปี พ.ศ.2557  ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545  





รวมทั้งส้ิน 23,302,000        ประมาณการรับ 58

รายได้ 23,302,000          รายได้ 59 23,306,000.00         4,000.00                       

อดุหนนุ 12,000,000          อดุหนนุ  59 12,000,000.00         -                     
รวม 35,302,000          35,306,000.00         

เหลอืงบ -                 โครงสร้าง 4,000.00              
172,200       

-                 500,000-               
รวมจ่ายทกุแผน 35,302,000        รายได้เหลือ 4,000.00          

4,000         4,000-          -                 0.011329519
35,306,000        4,000.00          

งานสํานกัปลัด

รายได้ 8,872,800         975,400       
อดุหนนุ 975,400            23,302,000.00     

9,848,200         

-                  

ง/ด บริหาร/พนักงาน/ลกูจา้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
รายได้ 2,625,200        

3,601,500         

รวมรายได้ 6,226,700         

35,302,000        



115920

82800

198720

1,159,200        1159200

182160
149040
331200

ง/ดจา่ยจริง ต้ังเผ่ือไว้ เงินเดือน สป
1,962,100                 1706342 250,758            คุณวุฒิ

361,000                     1,389,000         ครองชีพ
2,323,100                  5,000               

1,394,000        #REF!

67200
42000

109200

3,392-              

3493300



เงินเพ่ิมลดลง 35,700            

รวมงบด าเนินงาน 2,020,500      

ตอบแทน

รายได้ 748,000           

อุดหนุน -                 

748,000            

ใชส้อย
รายได้ 1,047,500      
อุดหนุน 530,000      

1,577,500     -               
รายได้ 15,000         362,500                

อุดหนุน 90,000          100,000                

105,000        462,500                  

1,115,000       



เพิ่ม 6000

1.5  

รายได้ 50,000             

อดุหนนุ 50,000             

 100,000            

1.6

รายได้ 30,000             

อดุหนนุ 60,000             

ลด 30,000            

ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป   (สํานักปลัด)



รายได้ 200,000           

อดุหนนุ 200,000            

400,000            



4.1

รายได้ 30,000            

อดุหนนุ 30,000             

60,000             

วัสดุ

รายได้ 140,000           

อดุหนนุ 290,000           

430,000            

1
รายได้ 10,000             

อดุหนนุ 100,000            

110,000            

4

รายได้ 10,000            

อดุหนนุ 20,000             

30,000             

5
รายได้ 30,000            

อดุหนนุ 70,000             

100,000            

6
รายได้ 10,000            

อดุหนนุ 30,000             

40,000             



7
รายได้ 10,000            

อดุหนนุ 70,000             

80,000             

ค่าสาธารณูปโภค

รายได้ 690,600           

อดุหนนุ 109,400            

800,000            

ค่าไฟ
รายได้ 395,500           

อดุหนนุ 54,500            

รายได ้3 10,000            

อดุหนนุ 10,000            450,000              

5

รายได้ 245,100           

อดุหนนุ 44,900            

290,000        

ลงทนุ

รายได้ -                  

อุดหนุน 46,000            

46,000            





อดุหนนุ

รายได้ 20,000            

อุดหนุน -                 

20,000            



แผนฯสถิติ

รายได้ 25,000            

อดุหนนุ -                  

รวม 25,000             



คลงั

รายได้ 2,254,700        2,604,300     
อดุหนนุ 349,600            

รวม 2,604,300         

-                 

เงินเดอืนค่าตอบแทน

รายได้ 2,094,700         

อุดหนุน -                 

2,094,700         

2,094,700                 



ค่าใชส้อย

รายได้ 130,000           

อดุหนนุ 255,000            

385,000       
1.1

รายได้ 5,000              

อดุหนนุ 5,000               

 10,000             

รายได้ 30,000            

อดุหนนุ 120,000            150,000              

1.3
รายได้ 50,000            

อุดหนุน 100,000           

150,000            

  



วัสดุ

รายได้ 30,000            

อุดหนุน 80,000            

110,000           

1

รายได้ 10,000            

อุดหนุน 60,000            

70,000             

รายได้ 10,000             

อุดหนุน 20,000            

ลงทนุ

รายได้ -                  

อุดหนุน 14,600            

14,600            



115,000            

ปภ

รายได้ 844,300           

อุดหนุน 115,000           

รวม 959,300            

เงินเดอืนค่าตอบแทน

รายได้ 784,300            

อดุหนนุ -                  

784,300           

พนกังานขับรถดับเพลิง สมศาสตร  วรวิทย์ นครินทร์



ค่าใชส้อย

รายได้ 40,000            

อุดหนุน 55,000            

95,000             

ซ่อมแซม

รายได้ 10,000             

อดุหนนุ 20,000             

30,000             

วัสดยุานยนต์

รายได้ 20,000             

อดุหนนุ 60,000             

1 80,000            

รายได้ 10,000             

อดุหนนุ 10,000             20,000           
20,000             

2
รายได้ 10,000             60,000           
อดุหนนุ 50,000             60,000               



งานปอูงกนั

รายได้ 15,000             

อดุหนนุ 50,000             

65,000             



1,388,000        

ศึกษา

รายได้ 1,268,000         1,171,000    
อุดหนุน 120,000           

รวม 1,388,000        -               

ง/ด 799,000           649000
ค่าจ้าง 289,000            108000
รายได้ 1,088,000         757000

70,200            

ค่าตอบแทน

รายได้ 83,000            

อุดหนุน -                 

217,000                     75,000-             



ค่าใช้สอย 217,000          
รายได้ 77,000             216,000                  

อดุหนนุ 65,000            296,000                  

142,000           -               
1.1 108000

รายได้ 30,000             188,000              

อดุหนนุ 50,000             

80,000             

3

รายได้ 5,000              

อุดหนุน 15,000             83000
20,000             260000

วัสดุ 75000
รายได้ 20,000          418000
อุดหนุน 55,000             

75,000         
  1. รายได้ 10,000            1                      

     อุดหนุน 30,000             

40,000             

2

รายได้ 5,000              

อุดหนุน 10,000             

15,000             



รายได้ 5,000              

อดุหนนุ 15,000             

20,000             



ก่อนวัยเรียน

รายได้ 1,290,600         

อุดหนุน 1,586,000        

รวม 2,876,600        -               

งบด าเนินงาน

รายได้ 987,000            

อดุหนนุ 616,000            

1,603,000        

1



1

รายได้ 40,000             

อดุหนนุ -                  

40,000             

3

รายได้ 40,000             

อดุหนนุ -                  

40,000             

260*8

ชพ 32                  

พด 140                

ปี้ 64                   

236                  490,880          
500000

     

246,400        

616,000           



ลงทนุ

รายได้ 303,600            

อุดหนุน 10,000            

313,600           

4800

115000

64000



115000

65000

115000

115000



 

งบอุดหนุน

รายได้ 0

อดุหนุน 960,000       

680000 -                 

960,000            

128,000                   

256000

9



รายได้ 40,000             

อุดหนุน -                 

รวม 40,000            

งานศึกษาไม่ก าหนดระดบั



สาธารณสุข

รายได้ 2,126,200        

อุดหนุน -                  

รวม 2,126,200        -               

ง/ด 392,700           12,463           
ค่าจ้าง 1,460,500         

1,853,200         

24,000             133560
48,000            276240
96,000             487800
36,000             324000

204,000           1221600

96,000            

0



งบด าเนินงาน

รายได้ 247,000           

อดุหนนุ -                  





งบลงทนุ
  

รายได้ 26,000            

อดุหนนุ -                  

26,000            



งานสาธารณสขุอ่ืน

รายได้ 40,000             

อุดหนุน 75,000            

รวม 115,000            

95,000            

แก้ไขเปน็ 7500

75000



รายได้ 180,000           

อุดหนุน -                  

รวม 180,000           

-                  

18,949            



สังคมสงเคราะห์

รายได้ -                 

อดุหนนุ 30,000             

รวม 30,000            



1
เคหะชมุชน 2
รายได้ 1,650,500         1,788,400       3
อดุหนนุ 137,900           4
รวม 1,788,400         5

6
7

ง/ด 894,700           รวม6คน
ค่าจ้าง 431,800            จ่ายจริง

1,326,500         ส่วนเกนิ

99,350-            30000 ตั้งจา่ย
30000
15000

ค่าตอบแทน 135,480            

116,880           

108,000            

360,360            

งบด าเนินงาน

รายได้ 424,000            

อุดหนุน -                 



รายได้

อดุหนนุ -                  

รายได้

อดุหนนุ -                  

1

รายได้ 10,000            

อดุหนนุ 30,000             

40,000             

3
รายได้ 30,000            

อดุหนนุ 70,000             

100,000          



รายได้

อดุหนนุ -                  

-                  

งบลงทนุ

รายได้ 37,900             
 

อดุหนนุ -                 

#REF!





งานไฟฟ้าถนน

รายได้ 580,000            900,000          6,249,700           
อุดหนุน 5,699,700        5,379,700      30,000               
รวม 6,279,700         6,279,700       30,000               

-                  

งบด าเนินงาน

รายได้ 600,000           

อุดหนุน -                  

600,000            

1

รายได้ 30,000            

อุดหนุน 70,000             

100,000            

รายได้ 200,000           

อุดหนุน 250,000            

450,000          

งบลงทนุ

รายได้ -              
อุดหนุน 5,379,700        -                



5200000 144,700           ม.1 502,000            
ม.2 508,100             
ม.3 500,000            

5,344,700                  ม.4 526,000             
5149600 ม.5 539,300               
195,100                     ม.6 531,800             

ม.7 463,800            
ม.8 491,700              
ม.9 545,900             
ม.10 436,000             
แนวกั้น 232,500             

4,867,000                 207,600           ขดุสระ 37,600               
5,314,700           

ม.1-10 5,044,600           

5,096,500         



5,149,600         

53,100-             

รวมกอ่สร้าง #REF!
10 หมู่



จุดสร้างมใีนแผนหรือไม่





งบอดุหนนุ

รายได้ 300,000           

อุดหนุน -                 



งานสวนสาธารณะ

รายได้ 15,000             

อุดหนุน -                 

รวม 15,000             

รายได้

อดุหนนุ -                  



รายรับ 1,590,000         

อุดหนุน

รวม 1,590,000         

รายรับ 300,000           จะเพ่ิมหรือไม่
อุดหนุน 500,000            

800,000            

#REF!

รายได้

อดุหนนุ -                  

-                  

งานก าจัดขยะมูลฝอย



งานสร้างความเขม้แขง็

รายได้ 320,000            

อุดหนุน -                 

รวม 320,000            

-                 

#REF!



จํานวน





งานกีฬา

รายได้ 40,000             

อุดหนุน -                 

รวม 40,000             

 เพ่ือให้เดก็และเยาวชนต าบลเวียง

 ไดม้คีวามรู้และทักษะดา้นกฬีา



งานวัฒนธรรม

รายได้ 167,000           89000
อุดหนุน -                  #REF!
รวม 167,000           

-                  

55,000           





งานเกษตร

รายได้ 40,000            

อดุหนนุ -                  

รวม 40,000             



งานพาณิชย์

รายได้ 15,000            

อดุหนนุ -                  

รวม 15,000            



งบกลาง ประมาณการายรับป ี2556
รายได้ 1,927,900        4,769,300    เงินอดุหนุน
อดุหนนุ 2,861,400        
รวม 4,789,300         

-                   

2,847,834.98    ประมาณการงบประมาณรับ 58

ประมาณการรับเงินรายได้

4,789,300.00            เงนิอุดหนุนทั่วไป
เงินต้นชําระจริง 2,248,107.25   คงเหลือหลังจากหกัจ่ายจากรายได้

ต้ังไว้ 2,248,200         2,182,710.00   
ต้ังเกนิ 93                   65,397.25-       ในงบกลาง

51500
2,848,000         47200

38,600                   
ดอกเบี้ยชําระจริง 599,727.73        137300
ต้ังไว้ 599,800            665230 คงเหลอืหลงัจากหกัจ่ายจากรายได้

ต้ังเกนิ 72                   65,430.00       
ในงบกลาง

1,941,300.00              

4,789,300.00              

ค าณวนได้ 201,055           

ต้ังไว้ 202,000            

945                  

49,977,587        

23,480,591        

73,458,178        

700000
45000

655000



รับจริงป ี56

ค าณวนได้ 35,735.60        

ต้ังไว้ 35,800             64.40             
21,398,561.80   

35,736           64                   
37,990.22                  

55,000             33643949.91
จ านวน #REF!

ทต.บา้นทราย

ค าณวนได้

ต้ังไว้ 475,500            

ยอดจ่ายสมทบจริง= 475,098            

402                  

37,754,900.00             

14,000,000.00           .

37,754,900.00            





500,000          
417,590          
82,410            

35,432,700  
18,432,700  
17,000,000  

35,432,700    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



คิดตามคนครอง ตําแหน่งว่าง
พนักงาน 10 1,857,573      568,980         
พนักงาน 9 101,400        210,960        
พนักงาน 6 178,200        79,680          

2,137,173      859,620         

6            147,737        
7            143,874        
8            100,664        
9            186,240        

10          190,706        
รวม 769,221        
ต้ังเกนิ #REF!
จ่ายจรืง #REF!



1                 
2                 
3                 

บวกเพิ่ม















งด12 ด+7%
1 267,592        
2 143,874        
3 135,784        
4 100,664        
5 98,008          



7 143,874        

8 151,237        

รวม 8 คน 1,041,033        

ต้ัง 752,621        
ลดจากจาํนวนเต็ม 288,412        

จ่ายจริง #REF!

บวกเพ่ิม #REF!

ต้ังเกนิ #REF!
ต้ัง #REF!
จ่ายจรืง #REF!

ตัดออก #REF!
บวกเพ่ิม #REF!













งด12 ด+7%

1 176,946        
2 217,984        
3 143,874        
4 -               
6 143,874        

รวม6คน #REF!
จ่ายจริง 361,858        
ส่วนเกนิ #REF!
จ่ายจรืง #REF!
ต้ังเกนิ #REF!
ต้ังไว้ป5ี7 #REF!

ตัดออก #REF!
บวกเพ่ิม #REF!

















สาธารณสขุ



งด12 ด+7%

1 295,594        

2 143,874        
3 143,874        
4 90,042          
5 90,042          
6 90,042         

รวม6คน 853,468        
จ่ายจริง 295,594        
ส่วนเกนิ 557,874        
ตั้งจา่ย 395,594        
บวกเพ่ิม 100,000        

4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                
11                

รวม
จ่ายจรืง
ต้ังเกนิ
ต้ังไว้ป5ี7
ตัดออก















งด12 ด+7% ไม่มีคนครอง คุณวุฒิ ไม่มีคนครอง ครองชีพ ไม่มีคนครอง
239,710             388,412        42,000          19,680       -            70,320    
143,874             5,040            -            
100,664            9,600           70,320      
143,874             5,040            -            
147,737             -               5,400         
117,562            1,920           18,000      
107,785             2,520            18,000       

1,001,206          66,120          111,720     
612,794             46,440          41,400       
388,412             19,680          70,320       

712,794            51,440         61,400      

4            95,400          
5            72,600          
6            64,080          

รวม 232,080        
จ่ายจรืง #REF!
ต้ังเกนิ #REF!
ต้ังไว้ป5ี7 #REF!
ตัดออก #REF!









































ประมาณการายรับป ี2556 22,026,600     
15,000,000     

37,026,600     

35,306,000        35,306,000    
23,306,000        
12,000,000        

-                

45,767              



22,748,636.99    





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



24,000       9,120      
26,520       10,440    
2,520        18,000   

11,400       -         
8,880         -         

73,320       37,560    
#REF! #REF!
#REF! #REF!

ลูกจ้างสํานักปลัด
งด12 ด+7% ว่าง ครองชีพ ไม่มีคนครอง



72,600       161,640      35,400       59,200    
75,240       32,760       
89,040       23,800       

#REF! #REF!















ไม่มีคนครอง คุณวุฒิ ไม่มีคนครอง ครองชีพ ไม่มีคนครอง
388,412     42,000       19,680       -         70,320    

5,040         -         
6,360         39,240    
9,600         70,320    
2,520         18,000    



5,040         -         

-            -         

รวม 7 คน 70,560       รวม 4 คน 127,560  รวม 3 ชอ่ง 1,239,153 

55,880       77,240     885,741    
ลดจากจาํนวนเต็ม 14,680       ลดจากจาํนวนเต็ม 50,320    ลดจากจาํนวนเต็ม 353,412    

จ่ายจริง #REF! จ่ายจริง #REF!

#REF! #REF!

ลูกจ้างกองคลัง
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!













เงินเดือนพนักงานกองการศึกษา
ไม่มีคนครอง คุณวุฒิ ไม่มีคนครอง ครองชีพ ไม่มีคนครอง

#REF! 42,000       #REF! -         #REF!
-            -         

5,040        31,920   
-            -         

5,040        -        
52,080       31,920    
5,040         31,920    

47,040       -         
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!



















ไม่มีคนครอง คุณวุฒิ ไม่มีคนครอง ครองชีพ ไม่มีคนครอง

557,874     42,000       57,960       -         15,120    

5,040         -         
5,040        -        

15,960       2,520      
15,960       2,520      
15,960       2,520     
99,960       7,560      
42,000       -         
57,960       7,560      
62,000       4,500     
20,000       -        

ลูกจ้างกองสาธารณสุข
งด12 ด+7% ว่าง ครองชีพ ไม่มีคนครอง

100,080     79,920       
99,120       18,000       
99,120       18,000       
81,920      26,640       
81,920       26,640       
81,920       26,640       
64,080       43,920       
64,080      43,920       

672,240     283,680      
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!















ลูกจ้างกองช่าง

18,000       
35,400       
43,920       
97,320       

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!














































