
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเวียง
อําเภอ เชียงคํา   จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 48,812,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,611,200 บาท
งบบุคลากร รวม 7,325,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,625,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 696,000 บาท

1.   เงินเดือนนายก/รองนายก (210100)  จํานวน  696,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถินได้แก่ นายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี       (1)  เงินเดือน
นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 27,600 บาท เป็นเงิน 331,200 บาท
  (2)  รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ  15,180
 บาท เป็นเงิน 364,320 บาท(สํานักปลัด)      
            
           
       

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายก
เทศมนตรี ตามอัตราทีกําหนด ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนดังนี       
      (1) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 4,000 บาทเป็นเงิน 48,000 บาท      
      (2) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีจํานวน 2
 อัตรา อัตราเดือนละ 3,000 บาทเป็นเงิน 72,000 บาท(สํานักปลัด)      
        

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรีตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน ลงวันที 29 กันยายน 2554        
 (สํานักปลัด) ดังนี       
       (1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท เป็น
เงิน 48,000 บาท      
        (2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000
 บาท จํานวน 2 คน เป็นเงิน 72,000  บาท       
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,800 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  เลขานายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี       
     (1)  ค่าตอบแทนเลขานุการ อัตราเดือนละ 9,660    บาท เป็น
เงิน 115,920 บาท      
     (2)   ค่าตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ  6,900
  บาท เป็นเงิน 82,800 บาท      

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,159,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล เดือน
ละ 9,660 บาท จํานวน 10 คน  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน  (สํานักปลัด)         

เงินค่าตอบแทนอืน จํานวน 331,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาเทศบาลและรอง
ประธานสภาเทศบาล ดังนี      
    (1)   ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,180
  บาท เป็นเงิน 182,160 บาท      
    (2)   ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 12,420
  บาท เป็นเงิน 149,040 บาท      

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,700,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,359,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปี ตามตําแหน่งและอัตรา ที ก.ท.กําหนด จํานวน 9 อัตรา โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   (สํานักปลัด)       

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท
 2.1   เงินเพิมพิเศษของผู้บริหาร จํานวน   84,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษของผู้บริหารตําแหน่งนักบริหารงาน
เทศบาล ระดับ 8 เดือนละ 7,000 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ ไม่เกิน 12
 เดือน (สํานักปลัด)       
 2.2  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว   จํานวน   24,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน  1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน  (สํานักปลัด)         

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 180,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงิน
เดือนของผู้บริหาร  ตําแหน่งนักบริหารงานท้องถินระดับ
กลาง  อัตรา เดือนละ 7,000  บาท  ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด        
(นักบริหารงานทัวไประดับต้น  ) อัตราเดือนละ 3,500 บาท และตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่าย(นักบริหารงานทัวไประดับต้น ) จํานวน 3 อัตราๆเดือน
ละ 1,500 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน    (สํานักปลัด)       

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 472,600 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 532,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1
 อัตรา (สํานักปลัด)       

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 49,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด )   
     

งบดําเนินงาน รวม 2,464,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,900 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

   เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆของ
พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจําและ พนักงานจ้างทีปฏิบัติงาน โดยได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรืองานทีไม่อาจทําในเวลา
ราชการ ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ(สํานักปลัด)        
       
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 111,600 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่า/เช่าซือบ้านของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานทีมี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548  (สํานักปลัด)       

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 23,300 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯทีกําหนด  (สํานัก
ปลัด)       
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ค่าใช้สอย รวม 1,382,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 377,000 บาท

 โดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน   60,000  บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลเป็นการชัวคราวที
ใช้ระยะเวลาการจ้างไม่นาน เช่น ค่าอัดรูป ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอืนใดทีเกียวข้องกับกิจการงานในหน้าทีของ
เทศบาลตําบลเวียง และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ   (สํานักปลัด)        

1.2 ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 1 เครือง รวม 42,000 บาท   
    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร รายเดือน ๆละ 3,500 บาท โดย
ตังไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)       

1.3 ค่าเบียประกัน  จํานวน   10,000  บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียประกันภัยรถราชการ ประเภทภาคบังคับและ
ภาคสมัครใจ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ   พ.ศ
.2535    (สํานักปลัด)       

1.4 ค่าเช่าอุปกรณ์ จํานวน  100,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าเช่าอุปกรณ์สําหรับอินเตอร์เน็ตชุมชน  จํานวน 2
 ตัว รวมเช่า 12 เดือน(สํานักปลัด) 
  

1.5 ค่ารับหนังสือพิมพ์และวารสาร   จํานวน   90,000  บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือหนังสือพิมพ์และวารสาร สําหรับที
อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลเวียงและสําหรับ
บริการประชาชน ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเวียง   
(ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 122  ลําดับที 2 ) 
(สํานักปลัด)       

1.6 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ทะเบียนราษฎร  จํานวน 75,000 บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด)

(ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินทีตังประมาณ
การไว้สําหรับรายจ่ายประเภทรายจ่ายทีได้มาซึงบริการ)      
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
 2.1  ค่ารับรอง    จํานวน   10,000  บาท
         เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไป
นิเทศงาน ตรวจงานหรือ  เยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีที
เกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโดยจ่ายเป็นค่าอาหาร   ค่า
อาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญหรือของทีระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่า
ใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืนซึง
จําเป็นต้องจ่าย   (สํานักปลัด)

2.2 ค่าเลียงรับรอง    จํานวน   5,000  บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียง
รับรอง และค่าบริการอืนๆ  ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรองในการ
ประชุม   (สํานักปลัด)       

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
3.5  โครงการเพิมประสิทธิภาพและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการของ  ผู้เบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างเทศบาลตําบลเวียง ประจําปี 2561

จํานวน 100,000 บาท

         เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เพือเพิม
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลกร ของเทศบาลตําบลเวียงเพือพัฒนา
องค์กรเตรียมพร้อมสําหรับให้บริการประชาชน เช่น อบรมการบริหาร
องค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี เป็นต้น  โดยจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ  (ตามแผนพัฒนา
สีปี   พ.ศ.2561-2564 หน้า 154  ลําดับที  6
(สํานักปลัด)      
       
        
            
      

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย
กรณีเกิดอุบัติเหตุกับเทศบาลตําบลเวียง และกรณีบุคลากรของเทศบาล
ตําบลเวียง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อืน (สํานักปลัด) 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร/นอกราชอาณาจักรของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิอืนๆ โดยจ่ายเป็นค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ตามระเบียบฯกําหนด   (สํานักปลัด)             
       
      
      
  

ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดนิทรรศการงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ จํานวน 50,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดนิทรรศการงานอนุสรณ์ผู้เสีย
สละ (ปตท.2324) (ตามแผน พัฒนาสีปี  พ.ศ.2561-2564 หน้า 122
  ลําดับที 1 ) (สํานักปลัด)         
     

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 400,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สําหรับเตรียมการเลือกตังของเทศบาลตําบล
เวียง ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนดและการประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้  ทราบถึง
สิทธิ หน้าที และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทนรา
ษฏรและสมาชิกวุฒิสภา  (ตามแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.2561-2564
 หน้า 153 ลําดับที 3) (สํานักปลัด)                
       
      
      

ค่าส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายกรณีรถของเทศบาลตําบลเวียง 
ก่อให้เกิดความเสียหายและกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหาย
ให้ เมือมีการพิสูจน์ความรับผิดชอบตามระเบียบของทางราชการและเป็น
ทียุติว่าเทศบาลตําบลเวียง เป็นฝ่ายต้องรับผิดชอบ
(สํานักปลัด)        
       

โครงการจัดงานวันท้องถินไทย จํานวน 10,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานต่างๆ ของเทศบาลตําบลเวียง เช่นการจัดนิทรรศการแสดงผล
งานต่างๆ และอืนๆทีเกียวข้อง  (ตามแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.2561-2564
 หน้า 155  ลําดับที 11  (สํานักปลัด)       
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ
เทศบาลตําบลเวียงทีจําเป็นต้องเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (สํานัก
ปลัด)        

ค่าวัสดุ รวม 317,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

 เพือ จ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น   กระดาษ กระดาษไข ปากกา ยางลบ ดินสอ ธงชาติ  แฟ้ม แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์   นําดืมและอืนๆ 

ทีจําเป็น (สํานักปลัด)       
       

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 17,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ลําโพง ไมโครโฟน  และอืนๆ ทีจํา
เป็น (สํานักปลัด)      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าทีนอน หมอน มุ้ง ปลอกหมอน ผ้าห่ม กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง ไม้กวาด เข่งแปรง กระดาษชําระ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง ถังอเนกประสงค์   ชันวางของและอืนๆ ที
จําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาลตําบลเวียง (สํานักปลัด)        
       
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา และอืนๆ ที
จําเป็น สําหรับยานพาหนะ และรถยนต์ของทางราชการ สําหรับใช้ใน
กิจการของเทศบาลตําบลเวียง  (สํานักปลัด)                 
      

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันจาระบี นํามัน เครืองและอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับยาน
พาหนะ และรถยนต์ของทางราชการทีใช้ในกิจการของเทศบาลตําบล
เวียง(สํานักปลัด)       
      
       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือ
ขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ป้ายไวนิล และอืนๆ
ทีจําเป็นฯลฯ  (สํานักปลัด )     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล สาย
เคเบิล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง  
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ตัวแปลงสัญญาณ สายไฟ
เบอร์ออฟติก และวัสดุอืนๆ ทีใช้เกียวกับคอมพิวเตอร์และสําหรับโครง
ข่ายกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตชุมชน ของเทศบาลตําบลเวียง  (สํานัก
ปลัด)       
    
       
      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 620,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

      เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทุกรายการซึงใช้ในกิจการของเทศบาลตําบล
เวียง ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเชียงคํา      (สํานักปลัด)       
      

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 25,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทุกรายการซึงใช้ในกิจการของเทศบาลตําบล
เวียง ให้แก่การประปา ส่วนภูมิภาค  (สํานักปลัด)      
      

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ซึงใช้ในกิจการของเทศบาล
ตําบลเวียง     (สํานักปลัด)          

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณียากร และ
อืนๆ ซึงใช้ในกิจการ ของเทศบาลตําบลเวียง   (สํานักปลัด)         
     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 155,500 บาท
 1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสือสาร
อืนๆ ซึงใช้ในกิจการของ เทศบาลตําบลเวียง
(สํานักปลัด) จํานวน  150,000 บาท  
             2.เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าพืนที Website ค่าธรรมเนียมเช่าโด
เมน  (ตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ.2561-2564หน้า 154  ลําดับที 7)
( สํานักปลัดฯ) จํานวน 5,500 บาท       
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งบลงทุน รวม 801,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 801,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอี จํานวน 4,000 บาท
       เพือจัดซือเก้าอีพร้อมพนักพิง มีท้าวแขน มีล้อเลือน  จํานวน 1 ตัว ๆ
ละ 4,000  บาท เพือใช้สําหรับงานให้บริการ ประชาชน ทีมาติดต่อ
ราชการสํานักปลัด ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยจัดซือตาม
ราคาในท้องถินโดยคํานึงถึงความประหยัด   (ตามแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ
.2561-2564 หน้า 173  ลําดับที 16)   ( สํานักปลัดฯ)           
    
      
       

ค่าชือตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 10,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าซือตู้เก็บ เอกสารเหล็กบานเลือนกระจก ขนาด 4
 ฟุต จํานวน 2 หลังๆละ 5,000 บาท ซึงเป็นครุภัณฑ์ที ทีตังจ่ายนอกเหนือ
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
จัดซือในราคาในท้องถินโดย คํานึงถึงความประหยัดตามหนังสือที มท
 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิ.ย. 2552  (ตามแผนพัฒนาสีปี 
 พ.ศ.2561-2564  หน้า  173  ลําดับที  15  ) (สํานักปลัด)        
      
       
           

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถบรรทุก(ดีเซล ) จํานวน 787,000 บาท
         เพือจัดซือรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ตํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับ
เคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิบแคบ  จํานวน  1 คัน โดยจัดซือตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ  ทีกําหนด ณ
 เดือน มีนาคม 2560(ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 171
   ลําดับที 6    ) ( สํานักปลัดฯ)    
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

           เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล
อ่างทอง ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณการสนับสนุนสถานทีกลางสําหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับอําเภอ ตามหนังสือ อบ
ต.อ่างทอง ที พย73801/ว101  ลงวันที 22 มิถุนายน 2560  (ตามแผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 164  ลําดับที 1 )  (สํานักปลัด)        
      
       
      

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเวทีประชาคมเพือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินและการจัดทํา
แผนชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเช่น ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง เอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และอืนๆทีจําเป็นเพือการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินและการจัดทําแผนชุมชน  (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-
2564  หน้า 153 ลําดับที    5   )    (สํานักปลัด)        
      
     

งบรายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 15,000 บาท

 2.1  ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัย ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการเพือกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ (สํานักปลัด)         
    

งานบริหารงานคลัง รวม 3,127,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,368,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,368,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,794,600 บาท

    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราที ก.ท. กําหนด  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 6 อัตรา    (กองคลัง)       
      

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน  จํานวน 2
 อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน(กองคลัง)     
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือ
จากเงินเดือน  ค่าเงินประจํา ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหาร
งานคลัง ระดับต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาทและหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
คลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น)อัตราเดือนละ 1,500 บาท โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ( กองคลัง )     
       
      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 415,900 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 คนและโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน    (กองคลัง )      
        

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 49,800 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตราโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน(กองคลัง)   
    
      

งบดําเนินงาน รวม 742,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 255,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิส์ พ.ศ.2549
 คณะกรรมการกําหนดราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เรือง หลักเกณฑ์
การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ
.ศ. 2539   (กองคลัง)        
      
     
       
       

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ พนักงานจ้างทีปฏิบัติงาน โดยได้
รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรืองานทีไม่อาจทําในเวลา
ราชการ  
ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ(กองคลัง)       
      
     
              

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่า/เช่าซือบ้านของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานที
มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ    ( กองคลัง )      
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯทีกําหนด   ( กอง
คลัง )       
      

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 280,000 บาท

      1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  จํานวน   10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีใช้ในกิจการของ
เทศบาลตําบลเวียง (กองคลัง)             
      1.2  โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน จํานวน250,000  บาท     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินสํารวจ
ข้อมูลภาคสนามและบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมระบบแผนทีภาษี ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องตามระเบียบฯที
กําหนด (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 155 ลําดับที 9
  )    (กองคลัง)       
      1.3  ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน   20,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลเป็นการชัวคราวทีใช้
ระยะเวลาการจ้างไม่นาน เช่น ค่าอัดรูป ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอืนใดทีเกียวข้องกับกิจการงานในหน้าทีของ
เทศบาลตําบลเวียง และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆทีจําเป็นและเกียว
ข้อง  (กองคลัง)          
 และค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที
ตัง      
       

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร/นอกราชอาณาจักรของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ อืนๆ โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง  ด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน   ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตามระเบียบฯ กําหนด  (กองคลัง)      
        
      
       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบล
เวียง เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 107,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น กระดาษ กระดาษไข ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ธงชาติ คลิป
 กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง สิง
พิมพ์ ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร นํา
ดืม และอืนๆ ทีจําเป็น   (กองคลัง)             

       

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน   นํามันเบรก หัวเทียน  และ
อืนๆ ทีจําเป็น สําหรับยานพาหนะ   ของทางราชการสําหรับใช้ในกิจการ
ของเทศบาลตําบลเวียง   (กองคลัง)       
      

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 4,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น  นํามันเบนซิน  นํามัน
เครืองและอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับยานพาหนะ ของทางราชการทีใช้ใน
กิจการของเทศบาลตําบลเวียง   (กองคลัง)       
      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือ
ขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ป้ายไวนิล และอืนๆ ทีจําเป็นฯลฯ   (กอง
คลัง)            

       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
พิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ และวัสดุอืนๆ ทีใช้เกียวกับ
คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลเวียง (กองคลัง)       
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งบลงทุน รวม 17,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 4,200 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ เก็บเอกสาร 2 บานเปิด  มือจับชนิด
บิด จํานวน 1หลังๆละ 4,200 บาท ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอกเหนือ
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาใน ท้องถินโดยคํานึงถึงความประหยัด  ตาม
หนังสือที 
มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิ.ย. 2552   (ตามแผนพัฒนาสีปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า  171  ลําดับที 9)    (กองคลัง)  
    
      
       
       

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 4 ลินชัก จํานวน 4,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 4 ลินชัก  ขนาดกว้าง 1 ฟุต ยาว  4
  ฟุต จํานวน 1 หลังๆละ 4,200 บาทซึงเป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอกเหนือ
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
จัดซือตามราคาใน ท้องถินโดยคํานึงถึงความประหยัด  ตามหนังสือที มท
 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิ.ย. 2552  (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า  72  ลําดับที 8)    (กองคลัง)       
      
      
       

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร บานเลือน จํานวน 9,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจก  ขนาด   4
  ฟุต จํานวน 2 หลังๆละ 4,500 บาทซึงเป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอกเหนือ
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
จัดซือตามราคาใน ท้องถินโดยคํานึงถึงความประหยัด  ตามหนังสือที มท
 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิ.ย. 2552  (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า  72  ลําดับที 7)    (กองคลัง)        
      
      
      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,082,200 บาท
งบบุคลากร รวม 854,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 854,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 374,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา     (สํานักปลัด)        
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 438,200 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทน จํานวน 3 อัตรา   (สํานักปลัด)      
       

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 3 อัตรา (สํานักปลัด)      
       

งบดําเนินงาน รวม 228,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่า/เช่าซือบ้านของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานที
มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ  (สํานักปลัด)         
      

ค่าใช้สอย รวม 106,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร/นอกราชอาณาจักรของ  พนักงาน  เทศบาล พนักงานจ้างและผู้
มีสิทธิอืนๆ โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง (สํานักปลัด)      
      
      

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 21,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการทางการ ศึกษา  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท  มท 0816.2/ว 3301ลงวันที 14
 มิถุนายน  2560
(ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 145 ลําดับที 2 )  (กองการ
ศึกษา)"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน"    
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โครงการรณรงค์ปกป้องและเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนาและพระมาหากษัตริย์ จํานวน 10,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ในการและรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนรวมกัน
เป็นนําหนึงใจเดียวในการปกป้องและเทิดทูลสถาบันโดยมีค่าใช้จ่าย
ค่า อาหาร อาหารว่าง  วิทยากร ค่าเอกสาร และอืนๆ ทีเกียวข้อง (ตาม
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า  145 ลําดับที 1 )   (สํานักปลัด)   
     
      
         

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 15,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ และรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ เกียวกับยาเสพติด ให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด เช่นค่า
อาหาร อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ วิทยากร และอืนๆ ที
เกียวข้อง (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561- 2564  หน้า 146  ลําดับที  3
   )   (สํานักปลัด)      
       
       

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เกียวกับการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  เพือให้ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน   (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561- 2564  หน้า 146   ลําดับ
ที  5  )   (สํานักปลัด)       
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบล
เวียง เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(สํานักปลัด)       
      

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา และอืนๆ ทีจํา
เป็นสําหรับยานพาหนะ และรถยนต์ของทางราชการ  สําหรับใช้ในกิจการ
ของเทศบาลตําบลเวียง     (สํานักปลัด)       
       

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันจาระบี นํามันเครืองและอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับยาน
พาหนะ และรถยนต์ของทางราชการทีใช้ในกิจการของเทศบาลตําบล
เวียง    (สํานักปลัด)       
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) เทศบาลตําบลเวียง ทีปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร. หรือนอกทีตัง
ศูนย์ อปพร. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2552   (สํานักปลัด)    
       
       

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายสําหรับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) และ
วัสดุและอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ     (สํานักปลัด)      
       

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิงต่างๆ นํายาเคมีดับเพลิง สาย
สูบดับเพลิง และเครืองมือต่างๆ ในการดับเพลิงทีจําเป็นฯลฯ   (สํานักปลัด) 
      
      
 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,530,400 บาท
งบบุคลากร รวม 995,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 995,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 775,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราที ก.ท. กําหนด 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา 
(กองการศึกษา)     
       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือ
จากเงินเดือน  ผู้อํานวยการการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ
ต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นัก
บริหารการศึกษาระดับต้น)อัตราเดือนละ 1,500 บาท   (กองการศึกษา)    
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 146,500 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 1
 อัตรา   (กองการศึกษา)       
       

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 13,900 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา (กองการศึกษา)         
     

งบดําเนินงาน รวม 535,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้าน ของพนักงานเทศบาลในหน่วย
งานทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบฯ กําหนด  (กองการศึกษา)      
       

ค่าใช้สอย รวม 337,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 246,000 บาท

         เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลเป็นการชัวคราวที
ใช้ระยะเวลาการจ้างไม่นาน  เช่น ค่าอัดรูป ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาทําป้าย หรือเอกสารรูปเล่มอืนใดทีเกียวข้องกับกิจการ
งานในหน้าทีของเทศบาลตําบลเวียง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเป็นการชัว
คราว ระยะเวลาการจ้างไม่นาน เช่น
การจ้างบุคคลภายนอกดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เวียง 
ในกรณีทีผู้ดูแลเด็กไม่สามารถปฏิบัติงานได้  และค่าจ้างเหมาบริการ
อืนๆ (กองการศึกษา)     
     
      
       
        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร/นอกราชอาณาจักรของ       
พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิอืนๆ โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง
เดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (กอง
การศึกษา)       
       
       

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ดอกไม้ และธูปเทียน จํานวน 1,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นเงินค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา ดอกไม้ และธูปเทียน สําหรับใช้ในกิจการหรือพิธีต่างๆ ทีจําเป็นฯลฯ
  (กองการศึกษา)      
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบล
เวียง เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (กองการศึกษา)        
     

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 55,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ กระดาษ
ไข ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป  ธงชาติ  กระดาษ
คาร์บอน กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์  นําดืม  และอืนๆ ทีจําเป็น (กองการศึกษา )      
            
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือ
ขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ป้ายไวนิล และอืนๆ ทีจําเป็นฯลฯ  (กอง
การศึกษา)       
       
        

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนืองสาย เคเบิลแผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เมาส์ และวัสดุอืนๆ ทีใช้เกียวกับคอมพิวเตอร์
ของเทศบาลตําบลเวียง  (กองการศึกษา)      
       
       
      

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,091,450 บาท
งบบุคลากร รวม 1,769,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,769,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,144,500 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูผู้ช่วย  พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่งและอัตรา ที ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 5 อัตรา
(กองการศึกษา)      
       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 563,500 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย พร้อม
ทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน จํานวน 3 อัตรา  (กองการศึกษา)     
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 61,500 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย จํานวน 3 อัตรา (กองการศึกษา)       
       

งบดําเนินงาน รวม 1,621,950 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

           เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครูผู้ดูแลเด็ก/ครูผู้
ช่วย ซึงเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯทีกําหนด ( กอง
การศึกษา)       
     

ค่าใช้สอย รวม 930,950 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลเวียง จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกีฬาสีสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลตําบลเวียง  โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท ประกาศ ณ วันที19
 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564   หน้า 123  ลําดับที  2)
(กองการศึกษา)  
     
       

              
      

        
         
       

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ให้แก่เด็ก
และเยาวชน  โดยมีค่าใช้จ่าย   เช่น  ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของ
รางวัล และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ   (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-
2564 หน้า 123  ลําดับที 3  )   (กองการศึกษา)       
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โครงการเปิดโลกทัศน์เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียง จํานวน 10,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เกิดการเรียนรู้ อย่างมีความสุข ทีได้รับ
ประสบการณ์และสถานทีจริง (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
  หน้า  124  ลําดับที 5  ) (กองการศึกษา)        
     
      

โครงการเปิดโลกทัศน์นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตําบลเวียง จํานวน 10,000 บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้แก่
เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงให้เกิดการ เรียนรู้อย่างมีความ
สุข ทีได้รับประสบการณ์และสถานทีจริง (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-
2564 หน้า 124 ลําดับที  6)  (กองการศึกษา)        
      
      

โครงการฝึกอบรมเพิมพูนความรู้ด้านการพัฒนาการเลียงดูเด็กในสถาน
ศึกษา

จํานวน 15,000 บาท

      เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมเพิมพูนความรู้ด้านการพัฒนาการเลียงดู
เด็กเล็กให้กับบุคลากร ของเทศบาลและผู้ปกครองเด็กเล็ก ของเทศบาล
ตําบลเวียง   (ตามแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.2561-2564  หน้า 127 ลําดับ
ที 20  )    (กองการศึกษา)       
     
      

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ  จํานวน จํานวน 30,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมเพิมพูนความรู้เชิงวิชาการให้กับนักเรียน
ในเขตเทศบาลตําบลเวียง (ตามแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.2561-2564
  หน้า 123  ลําดับที  4 )   (กองการศึกษา)       
      

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันแม่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลเวียง จํานวน 5,000 บาท
        เพือจัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ตําบลเวียง ในวันแม่แห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายเช่นการตกแต่งสถานที ค่า
พิธีทางศาสนา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืมและอืนๆทีจําเป็น โดย
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาของ อปท ประกาศ ณ วันที19 ธันวาคม    พ.ศ. 2559  (ตามแผน
พัฒนาสีปี
พ.ศ.2561-2564  หน้า 123  ลําดับที  1 )   (กองการศึกษา)       
       
       
        
      

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตําบล
เวียง

จํานวน 513,950 บาท
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 โดยมีรายละเอียดดังนีั
  
1.9.1     ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตําบล
เวียง    จํานวน  260,000  บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
ตําบลเวียง จํานวน 65 คน อัตราคนละ 20 บาทจํานวน 200 วัน ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท  มท 0816.2/ว
 3301ลงวันที 14 มิถุนายน  2560 (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-
2564  หน้า 127  ลําดับที 18  ) (กองการศึกษา) 
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน"

1.9.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  จํานวน20,000  
บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มี
คุณภาพมากยิงขึน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท  มท 0816.2/ว 3301ลงวันที 14 มิถุนายน  2560  (ตามแผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 125  ลําดับที 10 )  (กองการศึกษา) 
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน" 
                
 
  
1.9.3 ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียง
จํานวน  50,000  บาท 
           เพือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียง  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท  มท 0816.2/ว 3301ลง
วันที 14 มิถุนายน  2560(ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
  หน้า 125  ลําดับที 11 )(กองการศึกษา)
 "ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน"

 
1.9.4 การจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
พืนฐาน  จํานวน  183,950   บาท  โดยจ่ายเป็นค่า
 ก.ค่าจัดการเรียนการสอน  จํานวน 110,500  บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตําบล
เวียง(รายหัว) คนละ 850 บาทต่อภาคเรียน (1,700 บาทต่อปี) จํานวนนัก
เรียน 65  คน ตามหนังสือตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท  มท 0816.2/ว 3301ลงวันที 14 มิถุนายน  2560
    (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า  125 ลําดับที 12) 
  "ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน"         
 ข.ค่าหนังสือเรียน   จํานวน   13,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาทต่อปี จํานวน 65 คน   ตาม
หนังสือตามหนังสือ 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท  มท 0816.2/ว 3301ลง
วันที 14 มิถุนายน  2560 (ตามแผนพัฒนาสีปีพ.ศ.2561-2564
  หน้า 126 ลําดับที 13  ) 
  "ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน"   
        
 ค.ค่าอุปกรณ์การเรียน   จํานวน   13,000  บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน คนละ 100 บาทต่อภาค
เรียน จํานวน 65 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนที
สุด ที มท  มท 0816.2/ว 3301ลงวันที 14 มิถุนายน  2560 (ตามแผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า  126  ลําดับที 14 )  
 "ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน"     
       ง. ค่าเครืองแบบนักเรียน     จํานวน  19,500  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน คนละ 300 บาทต่อปี จํานวน 65
 คน   ตามหนังสือ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท  มท 0816.2/ว 3301ลงวันที 14 มิถุนายน  2560  (ตาม
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 126 ลําดับที 15  ) 
  "ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน" 
     
       
 จ.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จํานวน  27,950  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คนละ 215 บาทต่อภาค
เรียน จํานวน 65 คน  ตามหนังสือตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท  มท 0816.2/ว 3301ลงวันที 14
 มิถุนายน  2560  (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 126
 ลําดับที 16 )
  "ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม การปกครอง
ท้องถิน"       
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลเวียง

จํานวน 257,000 บาท

 โดยเป็นค่าใช้จ่ายดังนีั
1.8.1    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์ฯ  จํานวน  12,000  บาท 
             เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนํา
ไปบริหารจัดการสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการทางการศึกษา ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท  มท 0816.2/ว
 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน  2560 (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-
2564 หน้า 127  ลําดับที 19  )
(กองการศึกษา)
  "ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน"

  
1.8.2 ค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  245,000  บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงจํานวน 50 คน   อัตราละ 20 บาท จํานวน 245
 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท  มท
 0816.2/ว 3301ลงวันที 14 มิถุนายน  2560  (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 127  ลําดับที 17 )  (กองการศึกษา) "ทังนีจะเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน" 
       
       
       
      
                          
       

ค่าวัสดุ รวม 661,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 45,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วนํา ยาสีฟัน แป้งเด็ก ผ้า
ขนหนู  ผงซักฟอกถุงขยะ ไม้กวาด ถังนํา ถาดใส่อาหาร ฯลฯ (กองการ
ศึกษา)       
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 556,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่า
 4.1 ค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียนสังกัดโรงเรียน ในเขตเทศบาลตําบล
เวียง   จํานวน   460,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนสังกัด
โรงเรียน ในเขตเทศบาลตําบลเวียง   3 โรง  ดังนี  บ้านพระนัง
ดิน  โรงเรียนบ้านปีและ โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียง รวมประมาณ 240
   คนจํานวน  260 วัน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน  2560   (ตามแผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า  125  ลําดับที  9  )  (กองการศึกษา)
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน"
        
4.2 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เวียง จํานวน 96,000  บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียง รวมประมาณ 50 คน จํานวน 260 วัน  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท  มท 0816.2/ว
 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน  2560  (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-
2564  หน้า  124    ลําดับที  8 )    (กองการศึกษา)       
 "ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน"      
(ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินทีตังประมาณ
การไว้สําหรับรายจ่ายประเภทค่าอาหารเสริมนม)      
       
        
     
              
      
    
                  
      

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปืน นํามันเบรก  และอืนๆทีจําเป็น  สําหรับยานพาหนะและรถยนต์ของ
ทางราชการ สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตําบลเวียง  (กองการศึกษา)   
    
     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันจาระบี  และอืนๆ ทีจําเป็น สําหรับยานพาหนะ และรถยนต์
ของทางราชการทีใช้ในกิจการของเทศบาลตําบลเวียง   (กองการศึกษา)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 700,000 บาท

   โดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี 
 1.1 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ     จํานวน   440,000  บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
บ้านพระนังดิน  จํานวนเด็กนักเรียน 110 คน (100% อัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน)  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท  มท 0816.2/ว 3301ลงวันที 14 มิถุนายน  2560(ตาม
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 161 ลําดับที 1)  (กองการ
ศึกษา) "ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน"   
      
      
1.2 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ   จํานวน  260,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่  โรงเรียน
บ้านปี จํานวนเด็กนักเรียน  65 คน (100% อัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน)  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท  มท 0816.2/ว 3301ลงวันที 14 มิถุนายน  2560(ตาม
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 161 ลําดับที 2)  (กองการ
ศึกษา) "ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน"       
      
      
       
       
       
                    
      
         

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
       เพือส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ของเทศบาลตําบลเวียง ได้มีการพัฒนา
เรียนรู้หลากหลายด้านเช่น ความสามารถด้านภาษาเพือการสือสาร วิทยา
ศาสตร์น่ารู้ คณิตคิดสนุก กระบวนการเรียนรู้เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน และอืนๆทีเกียวข้อง  (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
  หน้า  128  ลําดับที  22 )   (กองการศึกษา)        
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โครงการส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศ จํานวน 20,000 บาท
        เพือส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเวียง  ให้มีความรู้ พืนฐานด้านภาษาต่างประเทศเพือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564   
 หน้า 128  ลําดับที 21  )   (กองการศึกษา)      
      
     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,548,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,155,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,155,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 876,300 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 3 อัตรา   (กองสาธารณสุขฯ)      
      

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา  (กองสาธารณสุขฯ)       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) อัตราเดือนละ 3,500
 บาทและตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณ
สุข  ระดับต้น)อัตราเดือนละ 1,500 บาท   (กองสาธารณสุขฯ)      
       
      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,097,700 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน6 อัตรา พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2
 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)      
       

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 97,700 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 7 อัตรา พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา   (กอง
สาธารณสุขฯ)        
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งบดําเนินงาน รวม 393,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 24,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าทีทําการตรวจสัตว์และซากสัตว์
ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตําบลเวียง ตามประกาศของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา ลงวันที 10 ตุลาคม 2546 เรือง กําหนดค่า
ตอบแทนข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างทีเทศบาลขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติ
งานชัวคราว  (กองสาธารณสุขฯ)       
       
       
      

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในหน่วยงานทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ กําหนด  (กองสาธารณสุขฯ)       
      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ในหน่วย
งานทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบฯ กําหนด  (กองสาธารณสุข)     
       

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 95,000 บาท

 โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี    
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ   จํานวน   83,000  บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลเป็นการชัวคราว
ทีใช้ระยะเวลาการจ้างไม่นาน เช่น ค่าอัดรูป ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอืนใดทีเกียวข้องกับกิจการงานในหน้าที
ของ เทศบาลตําบลเวียง และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  (กองสาธารณสุขฯ)   
     
    
1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่างๆ จํานวน 12,000 บาท  
             เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้นําบาดาลพร้อมคําขอ
และค่าวิเคราะห์นําอุปโภคบริโภค ของเทศบาลตําบลเวียง 
(กองสาธารณสุขฯ)     
 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินทีตังประมาณ
การไว้สําหรับรายจ่ายประเภทเพือให้ได้มาซึงบริการ )     
       
    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม 5 ส จํานวน 20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานและพนักงานจ้างทุก
คนเพือเพิมประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม 5 ส  (ตามแผน พัฒนาสีปี พ
.ศ.2561 -2564 หน้า  154   ลําดับที 8    )   (กองสาธารณสุขฯ)          
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ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร/นอกราชอาณาจักรของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิอืนๆ โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง   (กองสาธารณสุขฯ)      
      
      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ของเทศบาล
ตําบลเวียง  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   (กองสาธารณสุขฯ)          
  
      

ค่าวัสดุ รวม 132,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เก้าอีพลาสติก กระดาษ กระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป ปากกา ยางลบ ธงชาติ กระดาษคาร์บอน   แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ นําดืมและอืนๆที
จําเป็น   (กองสาธารณสุขฯ)      
       
       

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถัง
ขยะ และอืนๆ ทีจําเป็นฯลฯ  (กองสาธารณสุขฯ)       
     
  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ และอืนๆ ทีจํา
เป็น สําหรับรถจักรยานยนต์  และครุภัณฑ์อืนๆของทางราชการสําหรับใช้
ในกิจการของเทศบาลตําบลเวียง   (กองสาธารณสุขฯ)       
     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันจาระบี นํามันเครือง และอืนๆ ทีจําเป็น สําหรับรถ
จักรยานยนต์และสําหรับผสมนํายาพ่นหมอกควัน   ของทางราชการทีใช้
ในกิจการ ของเทศบาลตําบลเวียง  (กองสาธารณสุขฯ)    
       
      

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายาฆ่า
เชือ นํายาพ่นกําจัดยุง แมลงวัน  โซดาไฟ ทรายอะเบท วัคซีนพิษสุนัข
บ้า และนํายาต่างๆ หรือวัสดุอืนๆ ทีจําเป็น   (กองสาธารณสุขฯ)         
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 12,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาว
ดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ป้ายไวนิล และอืนๆ ทีจําเป็น    (กอง
สาธารณสุขฯ)        
     

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ และอืนๆ ทีจํา
เป็น (กองสาธารณสุขฯ)        

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 7,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เมาส์ และวัสดุอืนๆ ทีใช้เกียวกับคอมพิวเตอร์
ของเทศบาลตําบลเวียง (กองสาธารณสุขฯ)       
      
      

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและ แผงลอยร้านค้าร้านชําความ
ปลอดภัยด้านอาหารและตลาดสดน่าซือ

จํานวน 20,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล
อาหารแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ร้านค้า ร้านชํา ความ
ปลอดภัยด้านอาหารและตลาดสดน่าซือ เพือเป็นการยกระดับมาตรฐาน
สถานประกอบการ  ให้มีความปลอดภัย ต่อผู้บริโภคและผ่านเกณฑ์ด้าน
สุขาภิบาลอาหาร(ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า  129 ลําดับ
ที  1   )  (กองสาธารณสุขฯ)       
     
         
       

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 272,590 บาท
งบบุคลากร รวม 232,390 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 232,390 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 232,390 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา    (สํานักปลัด )      
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งบดําเนินงาน รวม 40,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,200 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯทีกําหนด  (สํานัก
ปลัด)       
      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําและผู้มีสิทธิ เบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯทีกําหนด  (สํานัก
ปลัด)   

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,907,380 บาท
งบบุคลากร รวม 1,582,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,582,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,086,300 บาท

      เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน  4 อัตรา   (กองช่าง)       
      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือ
จากเงินเดือน ผู้อํานวยการ กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) อัตรา
เดือนละ 3,500 บาทและตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง   (นัก
บริหารงานช่างระดับต้น)อัตราเดือนละ 1,500 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้
ไม่เกิน12 เดือน  (กองช่าง)      
     
      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 392,100 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2 อัตราและพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 1 อัตรา   (กองช่าง)     
       

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,980 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา (กอง
ช่าง)       
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งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในหน่วยงานทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ กําหนด(กองช่าง)       
        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
(กองช่าง)      

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

      เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลเป็นการชัวคราวทีใช้
ระยะเวลาการจ้าง ไม่นาน เช่น  ค่าอัดรูป ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว หรือเอกสารรูปเล่มอืนใดทีเกียวข้องกับ
กิจการงานในหน้าทีของเทศบาลตําบลเวียง และอืนๆ ทีจําเป็น   (กองช่าง)  
     
       
       

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร/นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิอืนๆ โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทางค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  (กองช่าง)       
       
      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ
เทศบาลตําบลเวียง   เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   (กองช่าง)       
      

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทังวัสดุคงทนและวัสดุสิน
เปลือง เช่น  กระดาษ กระดาษไข ปากกา ดินสอ ยางลบ ธงชาติ คลิป
 กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง สิง
พิมพ์ทีได้จากการซือหรือ จ้างพิมพ์ ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร นําดืมและ
อืนๆ ทีจําเป็น
 (กองช่าง)      
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปืน นํามันเบรก หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชน
รถยนต์ เบาะนังรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยและอืนๆ ทีจําเป็น
สําหรับยานพาหนะและรถยนต์ของทางราชการสําหรับใช้ในกิจการของ
เทศบาลตําบลเวียง      (กองช่าง)        
      
      

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันจาระบี และอืนๆ ทีจําเป็น สําหรับยานพาหนะและรถยนต์
ของ เทศบาลฯและของส่วนราชการอืนทีใช้ในกิจการของ เทศบาลตําบล
เวียง  (กองช่าง)     
       
       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนือง  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ เครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ เมนบอร์ด เมาส์ และวัสดุอืนๆ ทีใช้เกียวกับคอมพิวเตอร์ของ
เทศบาลตําบลเวียง (กองช่าง)        
          
      
 

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,536,020 บาท
งบดําเนินงาน รวม 604,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 334,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 34,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

      เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ
เทศบาลตําบลเวียง   เพือให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ    (กองช่าง)     
       

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น วัสดุอุปกรณ์ซ่อมไฟ
สาธารณะ,อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเวียง และโรงฆ่าสัตว์ โคมไฟ
ถนน วัสดุอุปกรณ์ และอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ     (กองช่าง)       
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าลูกหมุนระบายอากาศ ทราย หินคลุก ลูกรัง ยางแอ
สฟัลท์ อิฐ ซีเมนต์บล๊อค กระเบือง สังกะสี เหล็กเส้น ตะปู ท่อนํา และ
อุปกรณ์ประปา เครืองสุขภัณฑ์ และอืนๆ ทีจําเป็นฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองช่าง)      
      
          

งบลงทุน รวม 717,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 717,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนแก้ว ม.9 จํานวน 200,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ออกสู่พืนทีการเกษตรสายทุ่ง
นอก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   ยาว  90.00
 เมตร    พืนทีใช้สอยไม่น้อยกว่า  360.00 ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลเวียง คัดลอกจาก แบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที ท1-01
  (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า  105  ลําดับที 26  )  กอง
ช่าง)      
      
          
      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนไชย ม.8 จํานวน 300,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. ออกสู่พืนทีการเกษตร สาย
ใต้ บริเวณนานายณัฐพงษ์ ถึงนานายวีรชาติ  ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 130.00 เมตร   พืนทีใช้สอยไม่น้อย
กว่า  520.00.ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลตําบลเวียงคัดจากแบบ
มาตรฐานกรมการปกครองเลขที ท1-01    (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้า 105  ลําดับที 8)   (กองช่าง)        
     
        
     

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทราย  หมู่ 3 จํานวน 70,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.    ในพืนที หมู่ 3 บริเวณหน้าบ้าน
นายแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 32.00
 เมตร  พืนทีไม่น้อยกว่า 128.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล ตําบล
เวียงคัดจากแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที ท1-01 (ตามแผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 101 ลําดับที 12 )  (กองช่าง)      
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โครงการก่อสร้างท่อเหลียม คสล.   บ้านปี  หมู่ 1 จํานวน 147,000 บาท
                เพือดําเนินการก่อสร้างท่อเหลียม คสล. (บริเวณทุ่ง
เคียน)  หมู1่ ขนาดกว้าง 2.40 เมตร  สูง 1.60 เมตรยาว 5.00 เมตรราย
ละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเวียง คัดลอกจากแบบมาตรฐาน
กรมการปกครองเลขที ท1-01 (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้า  106  ลําดับที  28  )   (กองช่าง)        
       
       

งบเงินอุดหนุน รวม 215,020 บาท
เงินอุดหนุน รวม 215,020 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 215,020 บาท

           เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ เพือเป็นค่า ใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าให้
กับชุมชนบ้านทราย หมู่ 3 (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า 159  ลําดับที 2 ) (กองช่าง)      
         
      

งานสวนสาธารณะ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย กระถางต้นไม้ จาน
รองกระถางต้นไม้ ดินผสม หรือขีเถ้า แกลบ ยาฆ่าเพลียหรือแมลง
ต่างๆ และอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ    (กองช่าง)           
   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,740,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,740,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,630,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,600,000 บาท

         เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างดําเนินการเก็บ ขนและกําจัดขยะใน
เขตพืนที เทศบาลตําบลเวียง (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า 143 ลําดับที 4 )    (กองสาธารณสุข)       
      

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการชุมชนส่งเสริมสิงแวดล้อมด้านการจัดการขยะในครัวเรือน จํานวน 30,000 บาท
           เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนส่งเสริมสิงแวด
ล้อมด้านการจัดการขยะในครัวเรือน  โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการขยะ 
ในครัวเรือน  (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า  143 ลําดับ
ที 3 )  (กองสาธารณสุข)      
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปืน นํามันเบรก หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชน
รถยนต์ เบาะนังรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยและอืนๆ  ทีจําเป็น
สําหรับยานพาหนะและรถยนต์ของทางราชการสําหรับใช้ในกิจการของ
เทศบาลตําบลเวียง  (กองสาธารณสุข)       
      
       
      

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันจาระบี  และอืนๆ ทีจําเป็น สําหรับยานพาหนะและรถยนต์
ของ เทศบาลฯและของส่วนราชการอืนทีใช้ในกิจการของ เทศบาลตําบล
เวียง     (กองสาธารณสุข)     
       
      

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะ เพือนําไปให้บริการรองรับขยะจาก
ชุมชน   (กองสาธารณสุข)      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 223,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 223,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 223,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานนอกเวลาเรียนฯ จํานวน 30,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติ
งานนอกเวลาเรียนฯ (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 130
 ลําดับที 1)   ( สํานักปลัด)      
              

02โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คลอง
สวย นําใส

จํานวน 20,000 บาท

         เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คลองสวย นําใส   (ตามแผนพัฒนาสีปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 142  ลําดับที 1)  (กองสาธารณสุข)      
      

03. โครงการฝึกอมรมอาชีพเสริมให้แก่สตรี จํานวน 20,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรี โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร
และอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าวัสดุ
อืนๆทีจําเป็น (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 130 ลําดับ
ที 3 ) 
(สํานักปลัด)  
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04 โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น จํานวน 20,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมฝึกอบรม โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหารและ
อาหารว่าง ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอืนๆทีจําเป็น   (ตามแผนพัฒนาสีปี 
พ.ศ.2561-2564  หน้า 133ลําดับที 12  ) (สํานักปลัด)       
     

05.  โครงการปลูกต้นไม้เพือเพิมพืนทีสีเขียวลดภาวะโลกร้อน จํานวน 5,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพือเพิมพืนทีสีเขียวในพืนที
เขตเทศบาลตําบลเวียง (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 142 ลําดับที  2  )  (สาธารณสุข)      
       

06. โครงการเฝ้าระวังและคุ้มครองเด็ก (CPMS) จํานวน 18,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้ในการฝึกอบรมโดยมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหารและ
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอืนๆทีจําเป็น และเป็นค่าจัดเก็บข้อมูลเด็ก
ในเขตเทศบาลตําบลเวียง  (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า 131 ลําดับที  4 ) (สํานักปลัด)            
           
  

07.   โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค
เอดส์  โดยการจัดกิจกรรม เดินรณรงค์จัดทําป้ายสือรณรงค์  แผ่นพับ ที
เกียวข้องกับเอดส์ ในวันเอดส์โลกจัดนิทรรศการวันเอดส์โลกฯลฯ   (วัน
ที 1 ธันวาคม )  (ตามแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.2561-2564  หน้า 132 
ลําดับที 9 )  (กองสาธารณสุขฯ)       
       
      

08.  โครงการอบรมแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าอบรมแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ใน
ชุมชน   (ตามแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.2561-2564  หน้า 132 ลําดับที 8 )  
(กองสาธารณสุขฯ)       
      

09. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือด
ออกในชุมชน ในเขตเทศบาล ตําบลเวียง  (ตามแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ
.2561-2564 หน้า 131 ลําดับที  7 ) (กองสาธารณสุขฯ)      
      

10.  โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้ในการรณรงค์การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลเวียง (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า 132 ลําดับที 10  )  (กองสาธารณสุขฯ)          
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11 โครงการฝึกอบรมผู้นําด้านการดูแลและการส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้นําด้านสุขภาพคนชุมชนใน
เขตเทศบาลตําบลเวียง  เป็นค่าวิทยากร  ค่าอาหาร และอาหารว่าง  ค่าวัสดุ
อืนๆทีจําเป็น (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 132 ลําดับ
ที 11)  (กองสาธารณสุขฯ)
 
      
           
   

12. โครงการฝึกอมรมอาชีพเสริมให้แก่พ่อบ้าน จํานวน 20,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมฝึกอบรม โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหารและ
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าวัสดุอืนๆที
จําเป็น (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 131 ลําดับที 6  )
(สํานักปลัด)      
      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬาและอืนใดทีเกียวข้องในกิจการงานกีฬา
และนันทนาการของ เทศบาลตําบลเวียง   (กองการศึกษา)      
      

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 125,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 15,000 บาท
                       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมหล่อ
เทียน  ค่าประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอืนตาม  ทีจําเป็น (ตามแผนพัฒนา
สีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 134 ลําดับที 2)   (กองการศึกษา)       
       

1.2  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 20,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตกแต่งรถแห่พระพุทธรูป รถขบวนแสดง
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-
2564 หน้า 134 ลําดับที  1 ) (กองการศึกษา )    
       

1.3  โครการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมตามโครงการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหารอาหารว่าง ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ และอืนๆทีจําเป็น (ตามแผนพัฒนา
สีปีพ.ศ.2561-2564  หน้า 135 ลําดับที 6)   (กองการศึกษา)       
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1.4  โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอมรมดนตรีพืนบ้าน และค่าวิทยากรและอืนๆทีจํา
เป็น (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 35  ลําดับที  5 ) 
(กองการศึกษา)       
     

1.5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณี จํานวน 10,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่า ฝึกอบรมเกียวกับภาษาล้านนา ให้แก่เด็กและ
เยาวชน ของเทศบาลตําบลเวียง ได้มีการพัฒนาเรียนรู้หลากหลายด้านของ
วัฒนธรรมประเพณีไทย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและอืนๆทีจํา
เป็น   (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า134 ลําดับที 3 ) (กอง
การศึกษา)         
         
  

1.6 โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้แก่มัคคุเทศก์และศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทีสําคัญในเขตเทศบาลตําบลเวียง  ของเด็กเยาวชน และประชาชนทัว
ไป(ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า  96 ลําดับที 1 )(กองการ
ศึกษา)      
      

1.7 โครงการส่งเสริมประเพณีงานวันลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตกแต่งรถแห่ขบวนกระทง และนางนพ
มาศ   เพือร่วมกิจกรรมในงานประเพณี ลอยกระทง (ตามแผนพัฒนาสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 135 ลําดับที  7 ) (กองการศึกษา)     
       

1.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเทียวในเขตเทศบาลตําบลเวียง จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่า จัดฝึกอบรมการพัฒนาแหล่งท่องเทียว ในเขตเทศบาล
ตําบลเวียง ค่าจัดทํา ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากรและ อืนๆทีจํา
เป็น(ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า  96 ลําดับที 2 )(กองการ
ศึกษา )     
      
       

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,994,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,994,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,994,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
01. ค่าต่อเติมและปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเวียง(ห้องคลัง) จํานวน 800,000 บาท
                 เพือดําเนินการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
เวียง   เพือเพิมพืนทีในการให้บริการประชาชน  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลเวียง กําหนด          
(ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า  157 ลําดับที  6 )  (กอง
ช่าง)  
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02. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลตําบล
เวียง  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท  มท
 0816.2/ว 3301ลงวันที 14 มิถุนายน  2560 (ตามแผนพัฒนาสีปี
พ.ศ.2561-2564  หน้า 136 ลําดับที 1 )(กองการศึกษา) "ทังนีจะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน"      
       
        

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
01. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านปี หมู่ 10 จํานวน 86,000 บาท
                เพือดําเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปี  หมู่ 10 (เชือมต่อ
ทต.เวียงกับอบต.ร่มเย็น) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร ยาว 270.00 เมตร  พืนทีใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตรม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเวียง กําหนด(ตามแผนพัฒนาสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า  169  ลําดับที 10   )    (กองช่าง)       
      
           

02  โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. บ้านล้า หมู่ 4 จํานวน 600,000 บาท
                เพือดําเนินการก่อสร้างพนังกันดิน บ้านล้า  หมู่ 4       ขนาด
ยาว 99.00  เมตร สูง  3.00  เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลเวียง คัดลอกจากแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที ท1-
01     
(ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564    หน้า  112  ลําดับที 10   )
(กองช่าง)      
        
        

03 โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.บ้านปี ม.1 จํานวน 229,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.บ้านปี ม.1   (บริเวณ
ข้างวัดบ้านปี)ขนาดกว้าง  0.70  เมตร  ลึกเฉลีย  0.65 เมตร ความยาว
รวม  76.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของตําบลเวียง กําหนด  
(ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 109  ลําดับที 1 ) (กอง
ช่าง)         
      
       

04. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.หมู่ที 10 จํานวน 314,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.หมู่ที 10  (บริเวณหน้า
ร้านค้าชุมชน ถึงหน้าบ้านนายเพชร)ขนาดกว้าง  0.70  เมตร  ลึก
เฉลีย  0.50 เมตร ความยาวรวม 105.00 เมตร รายละเอียดตาม แบบ
แปลน ของเทศบาลตําบลเวียง กําหนด (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-
2564 หน้า  119  ลําดับที 31)  (กองช่าง)           
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05.  โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.หมู่ที 5 จํานวน 250,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.หมู่ที 5  (บริเวณ
หน้าบ้านนางคํา  ถึงข้างบ้านนายเพชร) ขนาดกว้าง  0.70  เมตร  ลึก
เฉลีย  0.40 เมตร ความยาวรวม  95.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลเวียงกําหนด (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-
2564 หน้า 110 
ลําดับที 6   (กองช่าง)          
       
     

06. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.หมู่ที 5 จํานวน 120,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.หมู่ที 5   (บริเวณข้าง
ฌาปณสถาน ทต.เวียง ขนาดกว้าง  1.40  เมตร  ลึกเฉลีย 0.15
 เมตร  ความยาวรวม  25.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของตําบล
เวียง กําหนด (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 110  ลําดับ
ที  5  )  (กองช่าง)           
     
        

07.  โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.หมู่ที 9 จํานวน 170,000 บาท
                 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.หมู่ที 9  (บริเวณ
หน้า บ้านพ่อใหม่คํา ถึงหน้าบ้านนางแห ประกาสิทธิ)ขนาดกว้าง  0.70
  เมตร  ลึกเฉลีย  0.40 เมตร ความยาวรวม  63.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเวียง กําหนด(ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า117 ลําดับที 24)   (กองช่าง)             
     
       

08. โครงการก่อสร้างรางส่งนํา คสล.   บ้านดอนไชย หมู่ 8 จํานวน 100,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางส่งนํา คสล.หมู่ที 8  (บริเวณหน้าบ้าน
นายสวย ชาญชัยถึงหน้าบ้านนายบุญส่ง เชือดี)ขนาดกว้าง  0.84
  เมตร  ลึกเฉลีย 0.75  เมตร หนา 0.12 เมตร    ความยาวรวม 46.00
 เมตร รายละเอียดตาม  แบบแปลน ของเทศบาลตําบลเวียง กําหนด(ตาม
แผนพัฒนาสีปี 
พ.ศ.2561-2564 หน้า 115 ลําดับที  20 )  (กองช่าง)         
       
      
         

09. โครงการก่อสร้างรางส่งนํา คสล.หมู่ที 7 จํานวน 400,000 บาท
             เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางส่งนํา คสล.หมู่ที 7  (บริเวณนานายดุ
สิต เวียงคํา)ขนาดกว้าง  0.80  เมตร  ลึกเฉลีย  1.00 เมตร  ความยาว
รวม 210.00 เมตร รายละเอียดตาม  แบบแปลน ของเทศบาลตําบล
เวียง กําหนด(ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 114 ลําดับ
ที  16 )   (กองช่าง)       
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10.  โครงการเรียงหินยาแนว คสล. บ้านคือ   หมู่ 2 จํานวน 245,000 บาท
                เพือดําเนินการเรียงหินยาแนว บ้านคือ  หมู่ 2       ขนาด
กว้าง 4.50 เมตร      ยาว 33.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลเวียง  กําหนด   (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
    หน้า  169  ลําดับที 10   ) (กองช่าง)      
          
       

11.  โครงการเรียงหินยาแนว พร้อมบันได คสล. บ้านเวียง    หมู่ 6 จํานวน 400,000 บาท
         เพือดําเนินการเรียงหินยาแนวพร้อมบันได คสล. บ้านเวียง   หมู่ 6
       ขนาดกว้าง 7.00 เมตร   ยาว  54.65 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลเวียง  กําหนด(ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-
2564    หน้า  169  ลําดับที 10   )    (กองช่าง)          
       
       

12. โครงการวางท่อ คสล.   บ้านดอนแก้ว หมู่ 9 จํานวน 180,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล.บ้านดอนแก้ว  ม.9  (บริเวณหน้าบ้าน
นายปัชญา ถึงหน้าบ้านนางปี) ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40
  เมตร  พร้อมบ่อพัก คสล. จํานวน 12 บ่อ  ความยาวรวม 138.00
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเวียง กําหนด(ตาม
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 116 ลําดับที23 )  (กองช่าง)        
    
     
      

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.1  โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์ และเศษวัสดุเหลือใช้จากภาค
การเกษตร

จํานวน 15,000 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย   ค่า
วิทยากร  ค่าอาหาร อาหารว่างและวัสดุอืนๆทีจําเป็น(ตามแผนพัฒนาสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 138 ลําดับที 1)   (กองสาธารณสุขฯ)       
      
 

1.2 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์เพืออนุรักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือเป็นการปลูกฝังจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิง สิงแวดล้อมในชุมชน  เช่นจ่ายค่า อาหาร
และอาหารว่าง  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุฝึก และอืนๆทีจําเป็นสําหรับการทํา
โครงการ(ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 139 ลําดับที 2) 
(กองสาธารณสุขฯ)      
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แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 18,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 18,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

      เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ
เทศบาลตําบลเวียง  เพือให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ   (กองสาธารณ
สุขฯ)       
      

ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 8,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่า ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ไม้ เลือย เครือง
สุขภัณฑ์ และอืนๆทีจําเป็น  เพือใช้ในการดําเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ของ
เทศบาลตําบลเวียง  (กองสาธารณสุข)        
     

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,814,860 บาท
งบกลาง รวม 15,814,860 บาท
งบกลาง รวม 15,814,860 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 2,385,030 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้นปีที 5 ให้กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล ตามโครงการกู้เงิน เพือดําเนินโครงการต่างๆ ชําระเงินต้น
ปีละ 1 ครัง       ดังรายละเอียดสัญญา ดังนี      
      
                     - สัญญากู้เงินเลขที 1191/7/ ลงวันที 17  ตุลาคม 2555
  รวม 8 โครงการ ยอดเงินชําระปีที 5         
 418,560     บาท           
                     -สัญญาเงินกู้เลขที 1128/135/2555 ลงวันที 17 ต.ค
. 2555 รวม   44   โครงการ ยอดเงินชําระ       
ปีที 5  1,966,470.00  บาท        

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 462,830 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียเงินกู้ ปีที 5 ให้กับสํานักงานเงินทุนส่งเส
ริมกจิการเทศบาล ตามโครงการกู้เงิน เพือดําเนินโครงการต่างๆ ชําระ
ดอกเบีย ปีละ 1 ครัง อัตราดอกเบียร้อยละ 3  ดังรายละเอียดสัญญา ดังนี    
  
    - สัญญากู้เงินเลขที 1191/7/ ลงวันที 17  ตุลาคม 2555  รวม 8
 โครงการ ยอดเงินชําระปีที 5   จํานวน 81,230    บาท   
      
                 -สัญญาเงินกู้เลขที 1128/135/2555 ลงวันที 17 ต.ค. 2555
 รวม   44   โครงการ ยอดเงินชําระ ปีที   จํานวน  381,600  บาท         
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 166,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดพะเยา ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดพะเยา เรือง หลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 35   ซึง
กําหนดให้ เทศบาลเป็นผู้จ่ายสมทบเบียประกันสังคมให้พนักงานจ้าง ใน
อัตรา ร้อยละ 5 ของค่าจ้างชัวคราว    
       
       

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,394,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลเวียง  อัตราต่อเดือนจ่ายในอัตราแบบขันบันได โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552   (ตามแผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 140 ลําดับที 2)       
      
      
         

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,168,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพความพิการให้กับคนพิการในเขต
เทศบาลตําบลเวียง อัตราคนละ 800 บาทต่อเดือน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเบียความพิการของ อปท. พ.ศ
.2553 และทีแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที2)พ.ศ.2559  (ตามแผนพัฒนาสีปี 
พ.ศ.2561-2564 หน้า 140  ลําดับที 3)            
     
     

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 400,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตําบล
เวียง  อัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548   (ตามแผนพัฒนาสีปี
 พ.ศ.2561-2564 หน้า 140 ลําดับที 1)           
      
       
    

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนซึงไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541
 หมวด 2 ข้อ 19        
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 297,000 บาท
   7.1  ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย จํานวน             42,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของ รายรับจริง
ประจําปี พ.ศ.2559  ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2545  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2547 ข้อ 16 ซึง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลมีรายรับทัวไป ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่าย
ขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน   24,936,500
บาท  (อัตราร้อยละเศษหนึงส่วนหก  = 0.00167ตามหนังสือสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ทีส.ท.ท. 159/2548 ลงวันที 21
 มีนาคม 2548  
     
       
 7.2  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิน   จํานวน120,000  บาทเพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพของเทศบาลร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ ว 1110 ลงวันที 3 เมษายน 2550 (ตาม
แผนพัฒนาสีปี  2561-2564 หน้าที 141 ลําดับที 5)

 7.3 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.เวียง             จํานวน  
 100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึด
หลักการประชาชนออม 1 ส่วน    องค์กรปกครองส่วนท้องถินสมทบ 1
 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยยึดถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท. 0891.4/ว 2502 ลงวันที  20  สิงหาคม  2553  (ตาม
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564)หน้าที 140 ลําดับที 4   ) 
 
      
 7.4  เงินทุนการศึกษา  จํานวน   35,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย จํานวน 1 ราย         
 
          
      
      
      
       
                  
       
         
       
       
         

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างประจํา
หรือพนักงานจ้าง  ทีถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ         
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 502,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน(กบท)เพือช่วยเหลือแก่  ข้าราชการส่วนท้องถิน เงินช่วย
พิเศษ บําเหน็จตกทอด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที มท 0808.2/ว2025   
ลงวันที 20 มิถุนายน 2549 โดยคํานวณจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของงบ
ประมาณรายได้ประจําปี (ประมาณการรายรับ  ประจําปี พ.ศ.2561 ไม่
รวมรายรับประเภท พันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน คิด
จากยอดเงิน     25,095,647.13 
   
       
     
     
           

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 520,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา สังกัดเทศบาลตําบล
เวียง จํานวน 1 ราย ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  และแก้ไข
เพิมเติมจนถึงปัจจุบัน(ฉบับที  4) พ.ศ. 2555         
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