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อำเภอ แม่สาย   จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ  2557

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้
(1) ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 
190,080.-บาท
(2) รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 
155,520.-บาท
(3) สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,080.-บาทต่อคน จำนวน 10 อัตรา จำนวน 
12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600.-บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตร ีจำนวน 1 คน 
เดือนละ 10,080.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,960.- บาท และเงินค่า
ตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามกฎหมายกำหนด จำนวน 1 
คน เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400.- บาท
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 218 ลำดับที่ 7

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตร ีเดือนละ 6,000 บาท 
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500 
บาท ต่อคน จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 108,000.- บาท
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 -2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 218 ลำดับที่ 7

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท 
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500 
บาท ต่อคน จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 108,000.- บาท
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 218 ลำดับที่ 7

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800.- บาท จำนวน 12 
เดือน เป็นเงิน 345,600.- บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เดือนละ 
15,840.- บาท ต่อคน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 380,160.- บาท
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 218 ลำดับที่ 7

เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 725,760 บาท

2,848,320
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15,577,650
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เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจท่ีปฎิบัติหน้าท่ี
ในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 25 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 4 ปี
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 219 ลำดับที่ 7

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 969,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 25 
อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 4 ปี
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 219 ลำดับที่ 7

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,923,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร ของนักบริหารงานเทศบาลและนัก
บริหารงานทั่วไป  จำนวน 2 ราย เดือนละ 5,600 บาทต่อคน และเงินประจำ
ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะของเจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย และ
พยาบาล เดือนละ 3,500 บาทต่อคน  จำนวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 219 ลำดับที่ 7

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 142,800 บาท

(1)เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.
พ. รับรอง ของพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตั้งไว้ 737,730 บาท
(2)เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งผู้บริหารตามระเบียบฯ ในอัตราเดือนละเท่ากับอัตราเงินประจำ
ตำแหน่งท่ีได้รับ เพื่อจ่ายให้กับปลัดเทศบาล ,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 
134,400 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 219 ลำดับท่ี 7

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 872,130 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี 
จำนวน 22 อัตรา (นักบริหารงานเทศบาล,เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน,หัวหน้าสำนัก
ปลัด,หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ,หัวหน้าฝ่ายปกครอง,เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทะเบียนและ
บัตร,เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป,พยาบาลวชิาชีพ,เจ้า
พนักงานทะเบียนและบัตร,เจ้าพนักงานธุรการ,นิติกร,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการ
สุขาภิบาล,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,บุคลากร,เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์
นโยบายและแผน,เจ้าหน้าท่ีบริหารงานธุรการ,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,นักสังคม
สงเคราะห์,เจ้าพนักงานเทศกิจ,เจ้าพนักงานสาธารณสุขและชุมชน) ตามแผนอัตรา
กำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเล่ือนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงาน
เทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 219 ลำดับที่ 7

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,622,320 บาท

7,530,330

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 219 ลำดับที่ 7
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เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้บริหารท้อง
ถ่ินซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบยีบฯ
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 221 ลำดับที่ 7

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้บริหารท้องถ่ิน
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบยีบฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 221 ลำดับที่ 7

เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไดต้าม
ระเบียบฯ
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 220 ลำดับที่ 7

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 236,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 220 ลำดับที่ 7

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการท่ีเทศบาลตำบล
เวียงพางคำแต่งตั้งท่ีระเบียบกฎหมายกำหนดให้จ่ายค่าเบ้ียประชุมได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 220 ลำดับที่ 7

ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 20,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชำนาญหรือ
ความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการประเมิน คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการเลือกตั้ง  เงินรางวัล  เงินทำขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) 
ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักจ้าง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 220 ลำดับที่ 7

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน 250,000 บาท
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(1) ค่ารับรอง  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศ
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้องซึ่งร่วมต้อน
รับบุคคล หรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ 
ของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง 
(2) ค่าเลี้ยงรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือของเทศบาลตำบล ในการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม องค์กรเอกชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง  
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณ
การไว้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 222 ลำดับที่ 7

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 50,000 บาท

(3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เก่ียวกับการดำเนินงานตาม
ภารกิจและอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายน้ี  
(4) ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่ารับวารสารและสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ  

(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่าย
เอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่มอื่นใด ที่เก่ียวกับ
การดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายน้ี  
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่กิจการของเทศบาลตำบล ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าจัด
ทำป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทำโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ 
ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย  และค่าใช้จ่ายเพ่ือโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ ที่เก่ียวกับการ
ดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายน้ี  

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณ
การไว้
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 221-222 ลำดับที่ 7

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่าง
หนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่ง
ก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษา
ความปลอดภัย  ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้าง
เหมาพ่นหมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกำจัดปลวกหรือแมลง ค่าล้างอัดฉีด
รถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เก่ียวกับการดำเนินงานตาม
ภารกิจและอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายน้ี
(6) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
ในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ ์การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และให้บริการ
ประชาชนผู้มาติดต่องาน ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศเสียงตามสายและวิทยุ
ชุมชน ช่วยเหลือประสานงานของกิจการสภา ประชาคมหมู่บ้าน ตำบล ผู้นำชุมชน
กับเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามอำนาจ
หน้าท่ี ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบล
เวียงพางคำ รับคำร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้คำแนะนำ กรอกแบบฟอร์ม คำร้องต่าง ๆ 
และช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีงานพัสดุในการจัดทำเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
บุคลากรในท้องถ่ิน เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกที่ประชาชนจะได้รับจากการ
บริการแต่ละขั้นตอน และค่าจ้างอื่นๆ ที่เก่ียวกับการดำเนินงานตามภารกิจและ
อำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ จำนวน 300,000 บาท
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(10) โครงการจัดกิจกรรมแถลงผลการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลเวียง
พางคำ
(11) โครงการใส่ใจงานบริการทะเบียนราษฎร
(12) โครงการงานทะเบียนถึงเรือนชาน
(13) โครงการสำรวจตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณ
การไว้
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมกระบวนการ
ทำงานและวิธีการทำงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ หน้า 200-203 ลำดับที่ 1-9 และ 12-
14, 16 - 17

(2) โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน
(3) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์  แยกเป็น
(1) โครงการฝึกอบรมการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

(4) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(5) โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน

(8) โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล
(9) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานวิทยุชุมชนประชาคมตำบลเวียงพางคำ

(6) โครงการพัฒนาการสื่อสารหอกระจายข่าวไร้สาย
(7) โครงการพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารภายในองค์กร

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการทำงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิ จำนวน 450,000 บาท

(4) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถ่ิน
(5) โครงการเวทีประชาคมพนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

(2) โครงการอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นแก่พนักงานท้องถ่ิน
(3) โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กรตามหลัก 5 ส

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการเพ่ือเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบ
คุณธรรมจริยธรรม แยกเป็น
(1) โครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณ
การไว้
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.3 เพิ่มขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม หน้า 212-214 ลำดับที่ 1-9

(8) โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรแบบบูรณาการ
(9) โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ

(6) โครงการท้องถ่ินอาสา รากหญ้าริเริ่ม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(7) โครงการแสงธรรมส่องใจ เวียงพางคำส่องทาง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเพ่ือเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบ
คุณธรรมจริยธรรม จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มี
ความจำเป็นและความเหมาะสม ที่เก่ียวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจ
หน้าท่ีของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ และค่าใช้จ่าย
ดำเนินกิจกรรมโครงการพนักงานดีเด่น เช่น ค่าเข็มเชิดชูเกียรติ ค่าจัดทำประกาศ
เกียรติคุณ ค่าโล่รางวัล ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย  หน้า 222 ลำดับท่ี 7

ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
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วันที่พิมพ์ : 11/8/2556  13:44:46 หน้า : 6/48

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความ
ดูแลของเทศบาลตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 
บาท)
ปรากฎในงานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 223 ลำดับที่ 7

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท่ัวไป หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาล 
และผู้บริหารท้องถ่ิน (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งท่ีว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่) ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วน ที่ มท 0890.4/ว 1932 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2552 รวมถึงการให้
ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ หรือสมาชิกวุฒิสภา เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือบุคคลท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการเลือกตั้ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าอาหารทำการในวันเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
การเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าแบบพิมพ์ ค่าเครื่องเขียน ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าไปรษณีย์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 223 ลำดับที่ 7

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรอืไป
อบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง รวมท้ังผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของ
เทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลง
ทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ที่เก่ียวกับ
การดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายน้ี
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 223 ลำดับที่ 7

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 400,000 บาท

(2) โครงการศูนย์บริการร่วมเทศบาลพรอ้มบริการประชาชน
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย  หน้า 215 ลำดับที่ 1 - 2

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพองค์กรและการบริการท่ีดีและทันสมัย 
แยกเป็น
(1) โครงการเวียงพางคำยุคใหม่ ถูกใจประชาชน

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณ
การไว้

(3) โครงการเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เต็มใจให้บริการประชาชน
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมกระบวนการ
ทำงานและวิธีการทำงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ หน้า 205 ลำดับท่ี 18

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพองค์กรและการบริการท่ีดีและทันสมยั จำนวน 50,000 บาท
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วันที่พิมพ์ : 11/8/2556  13:44:46 หน้า : 7/48

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน 
น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ก๊าซหุงต้ม น้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ ที่ใช้กับรถ
ยนต์ทุกประเภท รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยา เครื่องพ่นหมอกควัน 
และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 217 ลำดับที่ 7

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 
หัวเทียน แม่แรง ล็อคพวงมาลัย ล็อคเกียร์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ สำหรับรถ
บรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่นๆ ของ
เทศบาลตำบล และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 217 ลำดับที่ 7

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท  เพื่อใช้ภายในสำนักงาน เช่น ไม้
กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ ช้อนส้อม ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาล้างห้องน้ำ แปรงถู
พื้น กระดาษทิชชู ถ้วย ชาม แก้วน้ำ กาแฟ หม้อ กระดาษชำระ ตะกร้า ถุงพลาสติก 
ชั้นวางของ ที่นอน หมอน มุ้ง และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 217 ลำดับที่ 7

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท  เพื่อใช้ในสำนักงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล งานทะเบียนท้องถ่ินเทศบาล และงานกิจการสภาเทศบาล เช่น 
กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องเขียนต่าง ๆ ผงหมึกถ่ายเอกสาร 
หมึกโรเนียว สมุดทางราชการ น้ำสะอาด ชา-กาแฟสำหรับบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6.6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 217 ลำดับที่ 7

วัสดุสำนกังาน จำนวน 130,000 บาท

870,000

(รา่
ง) 
เท
ศบ
ัญญ
ัตงิ
บป
ระ
มา
ณร
ายจ
่ายป

ระ
จําปี

งบ
ปร
ะม
าณ

 พ.
ศ 2

55
7 

เอก
สา
รเผ
ยแ
พร
เ่วบ็
ไซ
ด ์w

ww.na
ng

-no
n.c

om



วันที่พิมพ์ : 11/8/2556  13:44:46 หน้า : 8/48

เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐฯ 
(GFIMS) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 218 ลำดับที่ 7

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในราชการของเทศบาลตำบล 
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 218 ลำดับที่ 7

ค่าบริการโทรศพัท์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาท่ีใช้ประจำอาคารสำนักงาน หรืออาคาร สถานท่ีในที่
สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบล
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 218 ลำดับที่ 7

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าท่ีใช้ประจำอาคารสำนักงาน หรืออาคาร สถานที่ในที่สาธารณะ
ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบล
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 218 ลำดับที่ 7

ค่าไฟฟ้า จำนวน 400,000 บาท

600,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท  เพื่อใช้สำนักงานของสำนักปลัด
เทศบาล สำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาล และงานกิจการสภาเทศบาล เช่น เมาส์, 
คีย์บอร์ด, เมมโมรี่ชิป, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์, ตลับผงหมึก, น้ำยาทำความ
สะอาด, สายไฟฟ้า, สาย USB, สายเคเบิล, เมมบอร์ด, เครื่องกระจายสัญญาณ, 
แผ่นวงจรอิเลกทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ,ซีดีรอม, 
โปรแกรมกำจัดไวรัสและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 
บาท  และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 217 ลำดับที่ 7

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อใช้สำนักงานของสำนักปลัด
เทศบาล สำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาล และงานกิจการสภาเทศบาล เช่น พู่กันและ
สี, ฟิล์ม, ฟิล์มสไลด์, แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูป
สีหรือขาวดำท่ีได้จากการล้างอัด ขยาย ,ภาพถ่ายดาวเทียม และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายน้ี
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 217 ลำดับที่ 7

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท
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วันที่พิมพ์ : 11/8/2556  13:44:46 หน้า : 9/48

(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับ
เคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน  ราคา  787,000  บาท
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิ

รถส่วนกลาง จำนวน 787,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โต๊ะคอมพิวเตอร์พรอ้มท่ีวาง CPU เนื้อผิว PVC ขนาดไม่น้อยกว่า 80*60*75 
เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้  จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 2,000 บาท สำหรับงานการเจ้า
หน้าท่ี, งานแผนและงบประมาณ, งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม, งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจำเป็นต้องใช้ในการอำนวยความสะดวกในการทำงานของพนกังานเจ้าหน้าท่ี 
จำนวน 3 คนท่ีไม่มีโต๊ะนั่งทำงาน ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และจะ
ดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหาครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552
ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 216ลำดับที่ 5

2. โต๊ะคอมพิวเตอร์พรอ้มเก้าอ้ี จำนวน 8,000 บาท

-ชุดขาเหล็กกล้องวงจรปิด
-ชุดกล่องกันน้ำ เก็บชุด Adapter

-ชุดเครื่องบันทึกไม่น้อยกว่า 4 ช่อง พร้อม Harddisk ไม่น้อยกว่า 500 GB
-ชุดกล้องวงจรปิด กล้องสี อินฟาเรด Len ไม่น้อยกว่า 3.6 mm

กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เพื่อติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงภายในเขตพื้นที่
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ จำนวน 4 จุด
คุณลักษณะพืน้ฐาน

-ชุดเชื่อมต่อดูการบันทึกผ่าน Internet
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจำเป็นต้องใช้ในการอำนวยความสะดวกในการทำงานของพนกังานเจ้าหน้าท่ี 
ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอ
จัดหาครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552
ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 216ลำดับที่ 5

-ชุดรางและอุปกรณเ์ก็บสาย
-ขนาด Moniter LED ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

-Adapter ไม่น้อยกว่า 1500mA 12 V
-สาย RG6 และสายไฟ ต่อกล้องวงจรปิดกับเครื่องบันทึก

1. กล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง จำนวน 40,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,183,000

1,183,000

"เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้
บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ"
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 218 ลำดับที่ 7

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 100,000 บาท
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ทั้งนี้โครงการจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัดเชียงราย
แลว้

อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่สาย  ตามโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ินอำเภอแม่สาย  จำนวน 45,000 บาท
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมกระบวนการ
ทำงานและวิธีการทำงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ หน้า 203 ลำดับท่ี 10

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน 45,000 บาท

45,000

45,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่หรือทรัพย์สิน
อื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท (ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 223ลำดับที่ 7

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ จำนวน 250,000 บาท

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนดิ SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 500 GB หรือมีSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB 
จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.9 
GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนดิ DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 7 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 14,000 บาท เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของงานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม, งานการเจ้าหน้าท่ี, งานแผนและงบประมาณ, งานส่ง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ, งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม, งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานธุรการ
คุณลักษณะพืน้ฐาน

ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 216 ลำดับที่ 5

จำนวน 1 หน่วย
เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 98,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ณ เดือน
กุมภาพันธ์ 2556
ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 216ลำดับที่ 5
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท่ีในกองคลัง เป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 
ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 219

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 302,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา 
เดือนละ 5,600.- บาท รวม 12 เดือน  
ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 219

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 67,200 บาท

(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง
ของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 206,040 บาท
(2)เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งผู้บริหารตามระเบียบฯ ในอัตราเดือนละเท่ากับอัตราเงินประจำ
ตำแหน่งท่ีได้รับ เพื่อจ่ายให้กับผู้อำนวยการกองคลัง  ตั้งไว้ 67,200 บาท
ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 219

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 273,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี 
จำนวน 7 อัตรา (ผู้อำนวยการกองคลัง,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคลัง,นัก
วิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้า
หน้าท่ีพัสดุ) ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อน
ระดับ ของพนักงานเทศบาล 
ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 219

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,035,960 บาท

1,808,400

1,808,400

3,429,800

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษา วิจัยชุมชน การสร้างระบบการเก็บข้อมูลสถิต ิการวาง
แผนพัฒนาและติดตามประเมินผลในด้านต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างท่ีปรึกษาวิจัย การ
พัฒนาชุมชนแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนในพ้ืนที่ การแก้ไขปัญหาด้านสิ่ง
แวดล้อมและสาธารณสุข,การเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ การวางแผนพฒันา
ระบบการศึกษา การจ้างศึกษาระบบการให้บริการประชาชน การวัดระดับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาล การจัดทำระบบการวางผังเมือง การจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาล การติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาเทศบาล เป็นต้น
ปรากฏในงานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 223 ลำดับท่ี 7

ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมใิช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง จำนวน 40,000 บาท

40,000

40,000

40,000
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วันที่พิมพ์ : 11/8/2556  13:44:46 หน้า : 12/48

ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไปและปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 221

(1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เก่ียวกับการดำเนินงานตาม
ภารกิจและอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายน้ี  
ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไปและปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 222
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่กิจการของเทศบาลตำบล ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าจัด
ทำป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทำโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ 
ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย  และค่าใช้จ่ายเพ่ือโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ ที่เก่ียวกับการ
ดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายน้ี  
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณ
การไว้

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ จำนวน 20,000 บาท

305,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล  
ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไปและปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 221

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไปและปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 221

เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไดต้าม
ระเบียบฯ
ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไปและปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 220

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 56,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างสังกัดกองคลัง 
ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไปและปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 220

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 40,000 บาท

166,400

661,400

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  
ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 219

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 129,720 บาท

(รา่
ง) 
เท
ศบ
ัญญ
ัตงิ
บป
ระ
มา
ณร
ายจ
่ายป

ระ
จําปี

งบ
ปร
ะม
าณ

 พ.
ศ 2

55
7 

เอก
สา
รเผ
ยแ
พร
เ่วบ็
ไซ
ด ์w

ww.na
ng

-no
n.c

om



วันที่พิมพ์ : 11/8/2556  13:44:46 หน้า : 13/48

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อใช้ในกองคลัง เช่น กระดาษ 
ปากกา กระดาษไข กระดาษคาร์บอน ผงหมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน 
และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ  
ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไปและปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 217

วัสดุสำนกังาน จำนวน 60,000 บาท

190,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทรัพย์สินอื่น ๆ  ที่อยู่ในความดูแลของ
เทศบาล (วงเงินไม่เกิน 5,000.- บาท) 
ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไปและปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 223

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ณ สถานประกอบการ  และ
อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการ
เพิ่มศักยภาพในด้านการบริหารงานคลังในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนยีม ใน
การพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านการบริหารงานคลังให้มีการจัดเก็บภาษีรายได้ตรง
ตามเป้าหมาย และเป็นแรงจูงใจให้ผู้มีหน้าท่ีในการชำระภาษีมาชำระภายใน
กำหนด เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก ฯลฯ  ปรากฏในงานบริหารงาน
คลัง แผนงานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียง
พางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิ
บาล แนวทางการพัฒนา แนวทางท่ี 6.1 ส่งเสริมกระบวนการทำงานและวิธีการทำ
งานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ ลำดับที่ 21 หน้า 206

โครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างของกองคลัง  โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ที่เก่ียวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าท่ีของเทศบาล
ตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
ปรากฎในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป และปรากฎในแผนพัฒนาสาม
ปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 223

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 135,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง เช่นการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล และการจัดทำ ปรับข้อมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2550  การจัดการอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และผู้ที่มีหน้าท่ีชำระภาษีรวมทั้งบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ และ
เป็นค่าใช้จ่ายในการออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องท่ี 
ฯลฯ  
ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไปและปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.1 ส่งเสริมกระบวน
การทำงานและวิธีการทำงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ ลำดับที่ 20,22 หน้า 206,207

ค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรพัย์สิน จำนวน 70,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
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 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
จำนวน 1 หน่วย

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 
เครื่อง เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของงานพัสดุ คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.9 
GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนดิ DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนดิ SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 500 GB หรือมีSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB 
จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 14,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็นกระบะ
สำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับ
อากาศ และภาษีสรรพสามิต  
ตามรายละเอียดมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ณ กุมภาพันธ์ 2556 
ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไปและปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 216

รถส่วนกลาง จำนวน 896,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

960,000

960,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท  เพื่อใช้สำนักงานของสำนักปลัด
เทศบาล สำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาล และงานกิจการสภาเทศบาล เช่น เมาส์, 
คีย์บอร์ด, เมมโมรี่ชิป, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์, ตลับผงหมึก, น้ำยาทำความ
สะอาด, สายไฟฟ้า, สาย USB, สายเคเบิล, เมมบอร์ด, เครื่องกระจายสัญญาณ, 
แผ่นวงจรอิเลกทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ,ซีดีรอม, 
โปรแกรมกำจัดไวรัสและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 
บาท  และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  
ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไปและปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 217

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท  เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน 
น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ส่วนกลาง ในการ
ปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าท่ีเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ และการ
ปฏิบัติราชการอื่น ๆ  
ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไปและปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำพ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 217

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน 100,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 
เพลา ตลับลูกปืน หัวเทียน น้ำกลั่น น้ำมันเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง 
เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ และยานพาหนะอื่นๆ ของเทศบาลตำบล  ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายน้ี
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ  และปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริม
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน้า 119 ลำดับท่ี 14

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

70,000

(4) โครงการอบรมวินัยจราจรการขับข่ีปลอดภัย
(5) โครงการฝึกอบรมลูกเสือจราจรประจำโรงเรียนและชุมชน

(2) โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ (7 วันแห่งความ
ปลอดภัย)
(3) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครมิสเตอรเ์ตือนภยัประจำหมู่บ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดระเบียบถนนสายหลักในเขตเทศบาลตำบลเวียง
พางคำ และค่าใช้จ่ายโครงการตู้เขียวห่วงใยประชาชน เป็นค่าจัดกิจกรรมใน
โครงการ เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น ค่าวัสดุ 
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ แยกเป็น
(1) โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ (7 วันแห่งความ
ปลอดภัย)

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณ
การไว้
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ และปรากฏในแผน
พัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  แนวทางการพัฒนาที่  2.1  ส่งเสริมการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้า 113-115 
ลำดับที่ 1-9

(8) โครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดอบายมุขและอาชญากรรม
(9) โครงการสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบลออกตรวจตราในพ้ืนท่ีเสีย่ง
ของเยาวชนภายในตำบลเวียงพางคำ

(6) โครงการติดตั้งสัญญาณจราจรและป้ายเตือน
(7) โครงการติดตั้งกล้อง CCTV พื้นท่ีจุดเสี่ยงภายในตำบลเวียงพางคำ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

จำนวน 400,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

400,000

470,000

470,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่หรือทรัพย์สิน
อื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท   
ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 223

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ จำนวน 50,000 บาท

เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556
ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  และปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 216 ลำดับที่ 5
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(4) โครงการฝึกอบรมซักซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภยักรณีฉุกเฉิน
(5) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครเตือนภัย (มิสเตอร์เตือนภัย)

(2) โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร
(3) โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.ประจำปี 2557

(6) โครงการฝึกอบรมทบทวนหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)
(7) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครดับไฟป่าและซกัซอ้มการป้องกันภัยไฟป่า
(8) โครงการฝึกอบรมทบทวนการใช้วิทยุส่ือสาร
(9) โครงการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดจาก
สาธารณภัย (แผ่นดินไหว อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก อัคคีภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม 
แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว และไฟป่า) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานสร้างความมั่นใจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เก่ียวกับการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง,ฝึกซ้อม
แผนอพยพผู้ประสบสาธารณภัย,ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นแก่เด็กเยาวชน แยกเป็น
(1) โครงการฝึกอบรม.จัดตั้ง อปพร.

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสร้างความมั่นใจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชนท่ีเกิด
จากสาธารณภัยต่างๆ ได้แก่ การป้องกันอุทกภัย แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว
อัคคีภัย และไฟป่า ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 
ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2545 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 
0808.3/ว323 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ี
สุด ที่ มท 0808.2/ว3358 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2553 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
เช่น อาหาร น้ำ เครื่องนุ่งห่ม วัสดุอุปกรณ์ และเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจาก
สาธารณภัยด้านต่างๆ ฯลฯ โดยต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 
- 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แนวทางการ
พัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน้า 118 ลำดับที่ 10

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสาธารณภัยต่าง ๆ จำนวน 100,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

500,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือผู้ปฏิบัติ
งานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3795 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 
2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แนว
ทางการพัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน้า 119 ลำดับที่ 
14

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน 50,000 บาท

50,000

650,000

815,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน รองเท้าบู๊ท หมวกกันน๊อค ถุงมือ 
ฯลฯ โดยต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานเทศกิจ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 
2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แนว
ทางการพัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน้า 119 ลำดับที่ 
14

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน 
น้ำมันเตา น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิก
จ่ายในประเภทรายจ่ายน้ี
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ และปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริม
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน้า 119 ลำดับท่ี 14

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน 30,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ ขนาด 300 บาร์ 
หายใจได้ 45 นาที พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย) 
จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไมมี่กำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถ่ินด้วยความจำ
เป็นและประหยัด วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในกิจการการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เหตุผลความจำเป็น : เพื่อมีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แนวทางการพัฒนาที่ 
2.2 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน้า 119 ลำดับท่ี 13

เครื่องช่วยหายใจ ชนิดอัดอากาศ จำนวน 1 ชุด จำนวน 85,000 บาท

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์

165,000

165,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของท่ีเป็นวัสดุโดยสภาพท่ีเก่ียวกับการดับ
เพลิง การป้องกันไฟป่า เช่น เครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อ หัวฉีดน้ำดับ
เพลิง ตู้ดับเพลิง ไฟอลามและ ระบบแจ้งเหตุสัญญาณเพลิงไหม้ ตลอดจนการตรวจ
เช็ค เติมน้ำยาเคมีสำหรับเครื่องดับเพลิง และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายน้ี
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 
- 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แนวทางการ
พัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน้า 119 ลำดับที่ 13

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท  ที่เก่ียวกับชุดเครื่องแบบ เครื่อง
แต่งกายสำหรับ สมาชิก อปพร.และอาสาดับเพลิง มิสเตอร์เตือนภัย ทีมกู้ชีพกู้ภัย 
(OTOS) อาสาสมัครป้องกันไฟป่า อาสาสมัครสายตรวจประจำหมู่บ้าน สังกัด ศูนย์ 
อปพร.เทศบาลตำบลเวียงพางคำ เช่น เครื่องแบบ, เสื้อ, กางเกง, ผ้า, เครื่องหมาย
ยศและสังกัด, เข็มขัด, ถุงเท้า, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก และวัสดุอื่นๆท่ีสามารถเบิก
จ่ายในประเภทรายจ่ายน้ี
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 
- 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แนวทางการ
พัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน้า 119 ลำดับที่ 14

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท

100,000

(10) โครงการออกตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงาน อปพร. ประจำหมู่บ้าน
(11) โครงการรณรงค์หยุดเผาเพือ่ลมหายใจ
โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ี
ตั้งไว้
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 
- 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แนวทางการ
พัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน้า 116-119 ลำดับที่ 1
-12
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เพื่อจ่ายเป็นเงินเิพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในกองการ
ศึกษา พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา และสมทบให้แก่พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา 
ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 219

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 70,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในกองการศึกษา พนักงานจ้าง 
จำนวน 1 อัตรา และสมทบให้แก่พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก รวม 4 
อัตรา 
ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557– 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 219

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 119,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ.
รับรอง ของพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา 
ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 219

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 106,860 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี 
จำนวน 4 อัตรา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการ
วัฒนธรรม,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
เลื่อนระดับ 
ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557–2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 219

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 596,220 บาท

892,440

892,440

1,507,440

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดดับเพลิงกันความร้อน ทำจากผา้ NOMEX 
พร้อมหมวก ที่ครอบศรีษะ(HOOD) ถุงมือและรองเท้าครบชุด โดยต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย) จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑท่ี์ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ โดยจัดซือ้ตาม
ราคาท้องถ่ินด้วยความจำเป็นและประหยัด วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในกิจการของ
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ เหตุผลความจำเป็น : เพื่อมีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริม
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน้า 119 ลำดับท่ี 13

ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงกันความร้อน จำนวน 1 ชุด จำนวน 80,000 บาท

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
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(3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เก่ียวกับการดำเนินงานตาม
ภารกิจและอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายน้ี  
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่าง
หนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่ง
ก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมา
ประเมินองค์กร จ้างเหมาขนย้าย ค่าจ้างเหมาจัดทำของ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เก่ียว
กับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่าย
ในประเภทรายจ่ายน้ี
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณ
การไว้
ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่ง
เสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 
222,221

(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่าย
เอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่มอื่นใด ที่เก่ียวกับ
การดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายน้ี  
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่กิจการของเทศบาลตำบล ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าจัด
ทำป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทำโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ 
ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย  และค่าใช้จ่ายเพ่ือโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ ที่เก่ียวกับการ
ดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายน้ี  

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ จำนวน 60,000 บาท

160,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา 
ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 221

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบติังานในกองการศึกษา 
ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 220

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง 
ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 220

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 15,000 บาท

85,000

325,000
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท  เพื่อใช้สำนักงานของสำนักปลัด
เทศบาล สำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาล และงานกิจการสภาเทศบาล เช่น เมาส์, 
คีย์บอร์ด, เมมโมรี่ชิป, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์, ตลับผงหมึก, น้ำยาทำความ
สะอาด, สายไฟฟ้า, สาย USB, สายเคเบิล, เมมบอร์ด, เครื่องกระจายสัญญาณ, 
แผ่นวงจรอิเลกทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ,ซีดีรอม, 
โปรแกรมกำจัดไวรัสและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 
บาท  และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้
ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่ง
เสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 
217

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท  ของกองการศึกษา เช่น กระดาษ 
ปากกา กระดาษถ่ายเอกสาร และวัสดุอื่น 
ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่ง
เสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 
217

วัสดุสำนกังาน จำนวน 30,000 บาท

80,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์  หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความ
ดูแลของเทศบาลตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 
บาท) ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่ง
เสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 
223

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรอืไป
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา โดยจ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ที่เก่ียวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าท่ี
ของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ  พ.ศ.2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่ง
เสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 
222,223

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 80,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
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4)โครงการตรวจนิเทศและประเมินมาตรฐานศูนย์พฒันาเด็กเล็กน่าอยู่
5)โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี

2)โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน
3)โครงการจัดซื้อสมุดประจำตัวและแบบประเมนิพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ และค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับผิดชอบ แยกเป็น 
1)โครงการจัดงานก้าวแรกแห่งความสำเร็จและแสดงผลงานของเด็กปฐมวัย

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของครูผู้
ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จำนวน 12 อัตรา ๆ คนละ 
2,000 บาท 
ปรากฏในระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 – 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย 
ลำดับที่ 7 หน้า 222

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 24,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวิทยากรส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 คน อัตราค่าตอบแทนคนละ 
8,340 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กในเขตเทศบาล
ตำบลเวียงพางคำปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการ
ศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการ
พัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาท้ังระบบเชิงบูรณาการ ลำดับที่ 
1,2,4,7,8 หน้า 83-84

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ จำนวน 100,080 บาท

1,605,680

3,584,740

6,180,740

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึง
กับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง อาคารสถานท่ีที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล อาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือเพื่อปรับปรุงท่ีดินให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึนและมีวงเงินเกินกว่า 
50,000 บาท หรือเพื่อประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้
มีมูลค่าเพิ่มข้ึนและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท  หรือเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่ง
ก่อสร้าง  อาทิเช่น ปรับปรุงซ่อมแซมรางริน ที่แปรงฟันสำหรับเด็ก ปรับปรุงซ่อม
แซมอาคารเรียน ติดตั้งมุ้งลวดและประตูมุ้งลวด ซ่อมแซมรั้ว ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดวิเชตร์มณี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ผาหมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำริน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าเหมือดสุขสำราญ 
และรายการอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 ส่งเสริมการเรียนรู้
และการจัดการศึกษาท้ังระบบเชิงบูรณาการ ลำดับที่ 15 หน้า 88

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมและปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 250,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

250,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่หรือทรัพย์สิน
อื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท (ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  
ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่ง
เสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย ลำดับที่ 7 หน้า 
223

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ จำนวน 40,000 บาท

40,000

290,000
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เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ระดับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จำนวน
เด็ก 496 คน 
เด็กนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ระดับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 
จำนวนเด็ก 109 คน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กที่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ 
สนับสนุนการสำรวจเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ตกสำรวจ จปฐ.,และสำหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,เด็กนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ให้ได้รับอาหารเสริม (นม) 
เพิ่มเติมทั่วถึงทุกระดับชั้น อัตราคนละ 7.61 บาท/วัน 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน 280 วัน จำนวนเด็ก 211 คน 
เป็นเงิน 449,598.80 บาท 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณ
การไว้
ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -2559 ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2 ส่ง
เสริมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาท้ังระบบเชิงบูรณาการ ลำดับที่ 11 หน้า 87

รวมเด็กนักเรียน จำนวน 2 โรงเรียน จำนวน 260 วัน รวมจำนวนเด็ก 605 คน 
เป็นเงิน 1,197,053 บาท 
และตั้งเพิ่มเติมสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ระดับเด็ก ม.1 - ม.3 
จำนวน 168 คน อัตราคนละ 7.61 บาท จำนวน 260 วัน จำนวนเงิน 
332,404.80 บาท 

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,979,060 บาท

1,979,060

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือดรุ่งเจรญิ หมู่ที่ 5 จำนวน 196,000 บาท สำหรับ
สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้เด็กจำนวน 35 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 
280 วัน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี หมู่ที่ 6 จำนวน 78,400 บาท สำหรับสนับสนุนค่า
อาหารกลางวัน ให้เด็กจำนวน 14 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 280 วัน 

โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ
เทศบาลฯท้ัง 5 ศูนย์ จำนวน 1,181,600 บาท ได้แก่
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวิเชตร์มณี หมู่ที่ 4 จำนวน 302,400 บาท สำหรับ
สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้เด็กจำนวน 54 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 
280 วัน

ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -2559 ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริม
การเรียนรู้และการจัดการศึกษาท้ังระบบเชิงบูรณาการ ลำดับที่ 12 หน้า 87

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7 จำนวน 319,200 บาท สำหรับสนับ
สนุนค่าอาหารกลางวัน ให้เด็กจำนวน 57 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 
280 วัน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9 จำนวน 285,600 บาท สำหรับสนับ
สนุนค่าอาหารกลางวัน ให้เด็กจำนวน 51 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 
280 วัน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา จำนวน 1,181,600 บาท

6)โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบติังานครูผู้ดูแลเด็ก
7)โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเล้ียงดูเดก็ปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง
8)โครงการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและเตรียมความพร้อมรองรับการ
ประเมินมาตรฐาน
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณ
การไว้
ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -2559 ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริม
การเรียนรู้และการจัดการศึกษาท้ังระบบเชิงบูรณาการ ลำดับที่ 1-8,10 หน้า 85-
87ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ
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เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กนักเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
ของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพิ่มเติมให้
ได้รับอาหารกลางวันครบถ้วน ร้อยละ 100 โดยประมาณการเด็กนักเรียนที่ไม่ได้
รับอาหารกลางวัน จำนวนประมาณ 168 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วันทำการ 
โดยกำหนดรายการอาหารท่ีประกอบเลี้ยงกลางวันให้ถูกหลักโภชนาการ เหมาะสม
กับการพัฒนาตามวัยของเด็กนักเรียน 
ปรากฏในงานระดับมัธยมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่1.2 ส่งเสริมการเรียนรู้และการ
จัดการศึกษาท้ังระบบเชิงบูรณาการ ลำดับที่ 12 หน้า 87

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 672,000 บาท

672,000

672,000

672,000

ทั้งนี้โครงการจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดับจังหวัด
เชียงรายแล้ว
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ตั้งไว้ 2,082,000 บาท แยกเป็น

      - โครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 
6 จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 จำนวนนักเรียน 109 คน จัดสรร    
100 % ของจำนวนนักเรียน จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 
436,000 บาท 
ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -2559 ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2 ส่ง
เสริมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาท้ังระบบเชิงบูรณาการ ลำดับที่ 16,17 หน้า 
88,89

1. อุดหนุนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ตั้งไว้ 514,000 บาท แยกเป็น
      - โครงการจัดหาบุคลากรท้องถ่ินพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน เพือ่
การสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กระดับอนุบาล จำนวน 78,000 บาท 

ทั้งนี้โครงการจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดับจังหวัด
เชียงรายแล้ว

      - โครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 
6 จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 จำนวนนักเรียน 496 คน จัดสรร 
100% ของจำนวนนักเรียน จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 
1,984,000 บาท 
ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -2559 ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2 ส่ง
เสริมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาท้ังระบบเชิงบูรณาการ ลำดับที่ 19,21,22 
หน้า 89,90 

      - โครงการจัดหาบุคลากรท้องถ่ินพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน เพือ่
การสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กระดับอนุบาล จำนวน 78,000 บาท 
      - โครงการหนอนหนังสือ เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และส่งเสริมการเรียน
รู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนในตำบลเวียงพางคำให้มีความรู้และประสบการณ์
ทางด้านวิชาการ จำนวน 20,000 บาท 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 2,596,000 บาท

2,596,000

2,596,000
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ทั้งนี้ โครงการจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดับจังหวัด
เชียงรายแล้ว

1. อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สาย เพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบ 
สำหรับจัดการเรียนการสอน และจัดหาหนังสือที่จำเป็นไว้ใช้ในห้องสมุดประชาชน 
และส่งเสริมการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาของ กศน.ตำบลเวียงพางคำ 
ปรากฎในงานการศึกษาไม่กำหนดระดับ แผนงานการศึกษา และปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1.2 ส่งเสริม
การเรียนรู้และการจัดการศึกษาท้ังระบบเชิงบูรณาการ  ลำดับที่ 23 หน้า 90 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 20,000 บาท

20,000

20,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึง
กับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง อาคารสถานท่ีที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล อาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือเพื่อปรับปรุงท่ีดินให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึนและมีวงเงินเกินกว่า 
50,000 บาท หรือเพื่อประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้
มีมูลค่าเพิ่มข้ึนและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท  หรือเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่ง
ก่อสร้าง  อาทิเช่นเช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษา
ทรัพย์สิน,ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน,ศูนย์ผู้สูงวัย ห้องสมุดชุมชน-ที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจำหมู่บ้าน,ศูนย์เรียนรู้ตามอัธยาศัย เป็นต้น 
ปรากฎในงานศึกษาไม่กำหนดระดับ แผนงานการศึกษา และปรากฎในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 
1.2 ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาท้ังระบบเชิงบูรณาการ  ลำดับที่ 14,15 
หน้า 88 และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการ
พัฒนา แนวทางที่ 4.5 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ลำดับที่ 
26,27,31 หน้า 189,190

รายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

100,000

100,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ 
สำหรับจัดหาหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน หนังสือกฎหมายระเบียบเก่ียว
กับงานท้องถ่ิน หรือเอกสารทางวิชาการ เอกสารแบบพิมพ์ หนังสืออื่น ๆ ที่เทศบาล
รับซื้อไว้ ฯลฯ  
ปรากฎในงานศึกษาไม่กำหนดระดับ แผนงานการศึกษา และปรากฎในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 
1.2 ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาท้ังระบบเชิงบูรณาการ  ลำดับที่ 14 
หน้า 88

วัสดุสำนกังาน จำนวน 100,000 บาท

100,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน,ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน,ศูนย์ผู้สูงวัย ห้องสมุดชุมชน-ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บา้น,ศูนย์
เรียนรู้ตามอัธยาศัย เป็นต้น (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
ปรากฎในงานศึกษาไม่กำหนดระดับ แผนงานการศึกษา และปรากฎในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 
1.2 ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาท้ังระบบเชิงบูรณาการ  ลำดับที่ 14,15 
หน้า 88

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

50,000

150,000

270,000
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โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ี
ตั้งไว้
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 
ส่งเสริมงานสุขอนามัยและสุขภาวะของชุมชน หน้า 81-82 ลำดับที่ 25-29

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน  แยก
เป็น
(1) โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนและอนามัยส่ิงแวดล้อม
(2) โครงการพัฒนาระบบการขออนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.การสาธารณ
สุข พ.ศ.2535
(3) โครงการตลาดสดน่าซื้อ เคียงคู่อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
(4) โครงการชุมชนร่วมใจสร้างสุขภาวะ ลดพาหะนำโรค รักษาสิ่งแวดล้อม
(5) โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขาภิบาลและการคุ้มครองผู้บริโภค

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน จำนวน 150,000 บาท

(4) โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคติดต่อ
(5) โครงการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อ

(2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(3) โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขแมวเพ่ือแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่าง
ยั่งยืน

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดตอ่ แยกเป็น
(1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกเชิงรุก

(10) โครงการครอบครัวเข้มแข็ง เริ่มด้วยการวางแผนครอบครัว
(11) โครงการส่งเสริม ตรวจคัดกรอง ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน ผู้สุงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
(12) โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานส่งเสริมสขุภาพชุมชน
(13) โครงการรักษ์สุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิถีพุทธ
(14) โครงการเสริมสร้างโภชนาการดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข
(15) โครงการคนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์
(16) โครงการดูแลสุขภาพครอบครัวด้วยมุมสขุภาพประจำครัวเรือน
(17) โครงการยิ้มสดใส คนเวียงพางคำฟันดี
โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินท่ีตัง้
ประมาณการไว้
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่ง
เสริมงานสุขอนามัยและสุขภาวะของชุมชน หน้า 74-78 ลำดับที่ 1-17

(8) โครงการส่งเสริมสุขภาพศูนย์สามวัย
(9) โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

(6) โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตสดใส สถานีเติมใจคลายทุกข์
(7) โครงการวัยทำงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ จำนวน 350,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

700,000

750,000

880,000

(รา่
ง) 
เท
ศบ
ัญญ
ัตงิ
บป
ระ
มา
ณร
ายจ
่ายป

ระ
จําปี

งบ
ปร
ะม
าณ

 พ.
ศ 2

55
7 

เอก
สา
รเผ
ยแ
พร
เ่วบ็
ไซ
ด ์w

ww.na
ng

-no
n.c

om



วันที่พิมพ์ : 11/8/2556  13:44:47 หน้า : 26/48

1.2โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายของ อสม. จำนวน 20,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ส่ง
เสริมการออกกำลังกายของกลุ่มประชาชน
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่ง
เสริมงานสุขอนามัยและสุขภาวะของชุมชน หน้า 80 ลำดับที่ 22,23

1.เงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชนตำบลเวียงพางคำ (อสม.
ตำบลเวียงพางคำ) ตั้งไว้ 30,000 บาท แยกเป็น
1.1โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง อสม.ตำบลเวียงพางคำ จำนวน 10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการรวมกลุ่ม เสริมสร้างความเข้ม
แข็งของผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนที่

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 130,000 บาท

130,000

130,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ที่เป็นชุดเครื่องแบบ เครื่องแต่ง
กายสำหรับงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องแบบ, เสื้อ, 
กางเกง, ผ้า, เครื่องหมายยศและสังกัด, ถุงเท้า, เข็มขัด, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก และ
วัสดุอื่นท่ีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจา่ยน้ี
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 216 
ลำดับที่ 7

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท  ที่เก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ด้านการแพทย์ เช่น ยา วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ น้ำยาต่าง ๆ 
แอลกอฮอล์ สียิมซ่า ผงบัพเฟอร์ เข็มเจาะโลหิต เปลหามคนไข้ ชุดน้ำยาตรวจหา
เชื้อโรคอย่างรวดเร็ว เครื่องแก้วต่างๆ และวัสดุอื่นท่ีสามารถเบิกจ่ายในประเภทราย
จ่ายน้ี
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 216 
ลำดับที่ 7

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท

50,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ส่งเสริมพื้นฟูสุขภาพผู้่ป่วยหลังการรักษา 
และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว
2826 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2553 และรองรับแผนงานการให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัยสำหรับโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจสุขภาพเบือ้งต้นแก่ผู้สูง
อายุและคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ,การจัดกิจกรรมอำนวยความสะดวก จัดทำแผนออก
ตรวจเยี่ยม ให้ข้อแนะนำ ติดตามสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุถึงบ้าน และเตรียม
ความพร้อมเป็นหน่วยเคลื่อนที่สำหรับรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินแก่ผู้สูงอายุและคน
พิการท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตลอดจนสนับสนุนให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูง
อายุและคนพิการ ตามแนวทางหนังสือสั่งการ การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ และ
คนพิการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว1983 ลงวันท่ี 
1 ตุลาคม 2550
ปรากฎในงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น แผนงานสาธารณสุข และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่ง
เสริมงานสุขอนามัยและสุขภาวะของชุมชน หน้า 79 ลำดับที่ 20

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลเวยีงพางคำ จำนวน 200,000 บาท
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(2) โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาครอบครัวและพัฒนาชุมชน 
แยกเป็น
(1) โครงการเทศบาลเคลื่อนทีพ่บประชาชน

(4) โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง
(5) โครงการครอบครัวสุขสันต์สายสัมพันธ์แน่นแฟน้

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาครอบครัวและพัฒนาชุมชน จำนวน 150,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

450,000

450,000

690,000

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสำหรับแพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมด้าน
สาธารณสุข
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในงานศูนย์บริการสาธารณสุข แผนงาน
สาธารณสุข และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 
2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการ
พัฒนาที่ 1 ส่งเสริมงานสุขอนามัยและสุขภาวะของชุมชน หน้า 79 ลำดับที่ 19

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน 60,000 บาท

60,000

60,000

60,000

-การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ
ของประชาชน แกนนำชุมชน/หมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การศึกษาดู
งาน การฝึกงานฯลฯ
-การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ โดยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการ 
การปฏิบัติงาน การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบำรุงรักษาและการ
ซ่อมแซมฯลฯ

ทั้งนี้โครงการจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดับจังหวัด
เชียงรายแล้ว
2.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ตั้งไว้ 100,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้านๆ ละ 10,000 
บาท เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้มีส่วนร่วม
ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ เช่น

โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จัดส่งแผนพัฒนาสุขภาพของ
ชุมชน/หมู่บ้าน (ที่ผ่านการจัดทำประชาคมในชุมชน/หมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน/
ประธานชุมชน ลงนามรับรองโครงการ) นำเสนอผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติ
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่ง
เสริมงานสุขอนามัยและสุขภาวะของชุมชน หน้า 80 ลำดับที่ 24
ทั้งนี้โครงการจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดับจังหวัด
เชียงรายแล้ว

-การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการ การปฏิบัติงาน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
ครุภัณฑ์ การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ
สำนักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
-หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจ  
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(1) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตำบลเวียงพางคำ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผูสู้ง
อายุตำบลเวียงพางคำ  จำนวนเงิน 20,000 บาท
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาท่ี 1.5 
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ หน้า 111 ลำดับที่ 
20
ทั้งนี้โครงการจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัดเชียงราย
แลว้
(2) อุดหนุนกลุ่มพัฒนาคนพิการตำบลเวียงพางคำ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มคนพิการตำบลเวียงพางคำ จำนวนเงิน 10,000 บาท
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาท่ี 1.5 
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ หน้า 111 ลำดับที่ 
21
ทั้งนี้โครงการจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัดเชียงราย
แลว้

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 230,000 บาท

อุดหนุนสำนักงานก่ิงกาชาดอำเภอแม่สาย โครงการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้
ประสบภัย และสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต จำนวน 10,000 บาท
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาท่ี 1.5ส่ง
เสริมการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ หน้า 112 ลำดับท่ี 26
ทั้งนี้โครงการจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัดเชียงราย
แลว้

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 10,000 บาท

240,000

240,000

(4) โครงการส่งเสริมการจ้างงานช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน
(5) โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน

(2) โครงการแบ่งปันน้ำใจแด่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(3) โครงการสนับสนุนกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม แยกเป็น
(1) โครงการบ้านท้องถ่ินไทยเทอดไท้องค์ราชันและราชินี

ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่ง
เสริมการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ หน้า 106-108 ลำดับ
ที่ 5-12 หน้า 109 ลำดับที่ 14

(8) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ี
ตั้งไว้

(6) โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
(7) โครงการความรัก มิตรภาพ และกำลังใจแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

จำนวน 300,000 บาท

โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ี
ตั้งไว้
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่ง
เสริมการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ หน้า 105 ลำดับท่ี 1-3 
หน้า 109 ลำดับท่ี 13 และหน้า 110 ลำดับที่ 15
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท่ีในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน  3 
อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 4 ปี
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 219 ลำดับที่ 7

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 253,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานเทศบาล จำนวน 1 ราย เดือนละ 
5,600 บาท จำนวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 219 ลำดับที่ 7

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 67,200 บาท

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 219 ลำดับท่ี 7

(1)เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.
พ. รับรอง ของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 67,920 บาท 
(2)เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งผู้บริหารตามระเบียบฯ ในอัตราเดือนละเท่ากับอัตราเงินประจำ
ตำแหน่งท่ีได้รับ เพื่อจ่ายให้กับ ผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งไว้ 67,200 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 135,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี 
จำนวน  4 อัตรา(ผู้อำนวยการกองช่าง,วิศวกรโยธา,นายช่างโยธา,นายช่างโยธา) 
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเล่ือนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ
ของพนักงานเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 219 ลำดับที่ 7

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 752,760 บาท

1,292,160

1,292,160

2,322,160

(3) อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้านๆ ละ 10,000 บาท 
จำนวนเงิน 100,000 บาท
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาท่ี 1.5 
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ หน้า 112 ลำดับที่ 
23
ทั้งนี้โครงการจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัดเชียงราย
แลว้
(4) อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี
หมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้านๆ ละ 10,000 บาท จำนวนเงิน 100,000 บาท
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาท่ี 1.5 
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ หน้า 112 ลำดับที่ 
24
ทั้งนี้โครงการจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัดเชียงราย
แลว้
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(3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เก่ียวกับการดำเนินงานตาม
ภารกิจและอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายน้ี
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่าง
หนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่ง
ก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานราษฎร ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ  และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เก่ียวกับการดำเนินงานตามภารกิจและ
อำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่าย
เอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่มอื่นใด ที่เก่ียวกับ
การดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายน้ี  
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่กิจการของเทศบาลตำบล ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าจัด
ทำป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทำโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ 
ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย  และค่าใช้จ่ายเพ่ือโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ ที่เก่ียวกับการ
ดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายน้ี  

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ จำนวน 250,000 บาท

490,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ซึ่ง
มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 221 ลำดับที่ 7

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ซึ่งมี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 221 ลำดับที่ 7

เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง  ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 220 ลำดับที่ 7

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 220 ลำดับที่ 7

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 15,000 บาท

145,000

930,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจท่ีปฎิบัติหน้าท่ี
ในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน  3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 4 ปี
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 219 ลำดับที่ 7

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 83,520 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรูด้้านการควบคุมงานจ้าง 
ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้าง ฯลฯ ให้แก่แกนนำหมู่บ้าน คณะกรรมการตรวจการ
จ้างโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วเก่ียวกับเคหะและชุมชน และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางที่ 6.1 ส่งเสริม
กระบวนการทำงานและวิธีการทำงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์  ข้อที่ 25  หน้า 207

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพแกนนำหมู่บ้าน ประชาคม และคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจตรวจสอบและจัดทำแนวเขตการปกครองของ
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557-2559  ยุทธศาสตร์
ที่ 4  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางที่ 4.1 พัฒนาระบบการจราจร 
การจัดทำผังเมือง และการคมนาคมขนส่ง  ลำดับที่ 1  หน้าท่ี 131

ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตรวจสอบและจัดทำแนวเขตการปกครองของเทศบาลตำบลเวียง
พางคำ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรอืไป
อบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กองช่าง โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง ที่เก่ียวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบล 
ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจา่ยน้ี
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน 
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 223 
ลำดับที่ 7

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังเมืองเฉพาะพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงพาง
คำ รวมท้ังการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557-2559  ยุทธศาสตร์
ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางที่ 4.1 พัฒนาระบบการจราจร 
การจัดทำผังเมือง และการคมนาคมขนส่ง  ลำดับที่ 1 หน้าท่ี 131

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังเมืองเฉพาะพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ จำนวน 100,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

        -ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึง
การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษา
และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์
(6) ค่าติดตั้งประปา

(5) ค่าติดตั้งไฟฟ้า
        -ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้ไฟฟ้า รวม
ถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 

(7) ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์ โทรศัพท์พ่วงภายใน 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณ
การไว้
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 221-222 ลำดับที่ 7

        -ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการประปา
        -ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา และติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน 
น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ก๊าซหุงต้ม น้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ ที่ใช้กับรถ
ยนต์ทุกประเภท รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยา เครื่องพ่นหมอกควัน 
และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 217 
ลำดับที่ 7

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท  เช่น ค่าซื้อแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป 
หิน ดิน ทราย หินคลุก ท่อระบายน้ำ ไม้ สี แปรงทาสี กระเบื้อง จอบ เลื่อย ฯลฯ และ
สิ่งของอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 6.6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 4 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 217 
ลำดับที่ 7

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท  เพื่อใช้ในกองช่าง เช่น กระดาษ 
ปากกา กระดาษไข กระดาษคาร์บอน กระดาษถ่ายเอกสาร ผงหมึกถ่ายเอกสาร และ
วัสดุอื่น ๆ 
ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน 
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 
2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6.6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการ
พัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย 
หน้า 217 ลำดับท่ี 7

วัสดุสำนกังาน จำนวน 25,000 บาท

295,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความ
ดูแลของเทศบาลตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 
บาท)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 223 
ลำดับที่ 7

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท
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อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ จำนวน 500,000 บาท
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 
พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและโทรคมนาคม ลำดับที่ 17 หน้า 165
ทั้งนี้โครงการจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัดเชียงราย
แลว้

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 500,000 บาท

500,000

500,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท  สำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน
หรือสถานท่ีทรัพย์สินท่ีอยู่ในความควบคุมดูแลของเทศบาล เช่น หลอดไฟ บัลลาร์ด 
สายไฟฟ้า ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ลำโพง หม้อแปลง เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สวิตซ์ไฟฟ้า 
หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 
พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและโทรคมนาคม ลำดับที่ 1-16,18 หน้า 161-165

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 400,000 บาท

400,000

400,000

900,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่หรือทรัพย์สิน
อื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท (ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  
ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 223 
ลำดับที่ 7

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ จำนวน 100,000 บาท

100,000

100,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท  เพื่อใช้สำนักงานของสำนักปลัด
เทศบาล สำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาล และงานกิจการสภาเทศบาล เช่น เมาส์, 
คีย์บอร์ด, เมมโมรี่ชิป, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์, ตลับผงหมึก, น้ำยาทำความ
สะอาด, สายไฟฟ้า, สาย USB, สายเคเบิล, เมมบอร์ด, เครื่องกระจายสัญญาณ, 
แผ่นวงจรอิเลกทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ,ซีดีรอม, 
โปรแกรมกำจัดไวรัสและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 
บาท  และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้
ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 217 
ลำดับที่ 7

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท
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(1) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่าง
หนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่ง
ก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บ
ขยะ ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะทำความสะอาดถนน จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตัดต้นไม้ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เก่ียวกับการดำเนิน
งานตามภารกิจและอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายน้ี
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 221-222 ลำดับที่ 7

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ จำนวน 100,000 บาท

900,000

1,130,000

1,230,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท  เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัด
ศัตรูพืชและสัตว์, อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช, พันธุ์พืช, พันธุ์สัตว์, ปุ๋ย, กระถาง ,
ต้นไม้, สปริงเกอร์, สายยาง, จอบขุด, เสียมพรวน, บัวรดน้ำ กรรไกรตัดก่ิง และ
วัสดุอื่นๆท่ีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจา่ยน้ี
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ  และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 216 ลำดับที่ 7

วัสดุการเกษตร จำนวน 70,000 บาท

70,000

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านและครัวเรือนภายในชุมชนให้
มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย การเสริมสร้างจิตสาธารณะ ครอบครัว-
โรงเรียน-สังคมคุณธรรม 
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 ส่ง
เสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน
ชุมชน ลำดับที่ 9 หน้า 199

โครงการถนนเวียงพางคำสวย หน้าบ้านสะอาด น่ามอง ตำบลน่าอยู่ จำนวน 200,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ ดูแลรักษาสวนหย่อม
บริเวณท่ีสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ค่าจ้างเหมาดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รักษาต้นไม้ เกาะกลางถนนพหลโยธิน และถนนสองข้างทาง ในพื้นท่ีตำบลเวียงพาง
คำ และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ โดยต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
ตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สภาพแวดล้อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน ลำดับที่ 6,7,8,9,10 
หน้า 198-199

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ จำนวน 100,000 บาท

300,000

370,000

370,000
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน 
น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ก๊าซหุงต้ม น้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ ที่ใช้กับรถ
ยนต์ทุกประเภท รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยา เครื่องพ่นหมอกควัน 
และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 217 
ลำดับที่ 7

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถุงดำ ไม้กวาด ถ้วยชาม ผงซักฟอก ฯลฯ 
ตลอดจนเป็นค่าถุงบรรจุขยะมูลฝอยแบบแยกสี สำหรับจัดกิจกรรมรณรงค์การลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน โดยต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

230,000

 - โครงการหมู่บ้านปลอดถังขยะ
 - โครงการจัดตั้งร้านค้าศูนย์บาท

- โครงการรักโลกร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม : จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม 
 - โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะในครัวเรือน

 - โครงการแปรรูปขยะสดเป็นปุย๋หมักชีวภาพ
 - โครงการแปรรูปขยะรีไซเคลิให้มีค่า

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557- 2559 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ 
5.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบการบำบัดน้ำเสีย 
หน้า 196 ลำดับที่ 1-5,7-9

 - โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร
โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ี
ตั้งไว้

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การคัดแยก
ขยะ

จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชาชนในการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ,การส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการ
กำจัดขยะและลดปริมาณขยะตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยเพ่ือนำกลับมาใช้
ประโยชน์,การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557- 2559 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ 
5.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบการบำบัดน้ำเสีย 
หน้า 196 ลำดับท่ี 9
และปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการ
พัฒนาที่ 6.3 เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม หน้า 
213 ลำดับที่ 8

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (บิ๊กคลีนนิ่งเดย์) จำนวน 100,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายเวียงพานถึงห้วย
น้ำริน จากสะพานภูวิว ถึง ป้ายสุดเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ลึก 0.55 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 110 เมตร (ตามแบบเทศบาล
กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านเวียงพาน
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบำบัดน้ำเสีย และปรากฎในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 พัฒนาระบบการระบายน้ำ หน้า 
168 ลำดับที่ 7

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายเวียงพานถึงห้วยน้ำริน จากสะพานภูวิว 
ถึง ป้ายสุดเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ หมู่ที่ 3

จำนวน 236,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

4,814,500

4,814,500

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ใช้มาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุมการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิด การบำบัดน้ำเสียจากครัว
เรือนและชุมชนก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557- 2559 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ 
5.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบการบำบัดน้ำเสีย 
หน้า 196 ลำดับท่ี 6

โครงการเสริมสร้างความรู้การจัดทำบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน
และชมุชน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความสะอาดคู คลอง หนองน้ำ ลำเหมือง
สาธารณะ ร่อง/รางระบายน้ำ  โดยการขุดลอก และกำจัดวัชพืชท่ีกีดขวาง ขุดลอก
ร่องน้ำเสีย ลำเหมืองสาธารณะ คลองชลประทาน  บำรุงรักษาและทำความสะอาด
เพื่อป้องกันน้ำเสียและน้ำท่วมขัง  และรายจ่ายอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่าย
ประเภทน้ี 
ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557-2559  ยุทธศาสตร์
ที่ 4  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางที่ 4.3  พัฒนาระบบการระบาย
น้ำ  ข้อที่ 51 หน้าท่ี 180

โครงการรักษาความสะอาดและขุดลอกลำเหมืองลำห้วย คลองสาธารณะ คลองชล
ประทาน จำนวน 100,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

120,000

120,000

4,934,500

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ได้แก่ รถขน
ขยะ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท (ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 223ลำดับที่ 7

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ จำนวน 100,000 บาท

100,000

100,000
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(2) โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้สร้างความม่ันคงของครอบครัว
(3) โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุม่พัฒนาสตรี

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานแก้ไขปญัหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ของ
ประชาชนแบบ ABC  แยกเป็น
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรอาชีพ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ี
ตั้งไว้
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 
2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่ง
เสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพ และการแก้ไขปัญหาความยากจน หน้า 125-126 
ลำดับที่ 1-5

(4) โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ, ว่างงาน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(5) โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมสำหรบัเด็กและเยาวชน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแก้ไขปญัหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ของ
ประชาชนแบบ ABC

จำนวน 250,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

700,000

700,000

1,790,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมไหล่ทาง พร้อมฝา
ปิด คสล.สองข้างถนนสายหลัก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.55 เมตร หนา 0.125 
เมตร ยาว 400 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 1 หมู่ที่ 4 
บ้านป่ายางใหม่
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบำบัดน้ำเสีย และปรากฎในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 พัฒนาระบบการระบายน้ำ หน้า 
168 ลำดับที่ 8

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมไหล่ทางพร้อมฝาปิดสองข้างถนนสายหลัก 
ซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่ จำนวน 872,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.55 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 629 เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด และเทคอนกรีตไหล่ทาง
จำนวน 6 ช่วง หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,083 ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 3 หมู่ที่ 8 บ้านป่าเหมือดสันติสุข
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบำบัดน้ำเสีย และปรากฎในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 พัฒนาระบบการระบายน้ำ หน้า 
174 ลำดับที่ 31

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ซอย 3 หมู่ที่ 8 บ้านป่าเหมือด
สันตสุิข จำนวน 2,080,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.55 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 650 เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 3 จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านปายางผาแตก 
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบำบัดน้ำเสีย และปรากฎในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 พัฒนาระบบการระบายน้ำ หน้า 
179 ลำดับที่ 48

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางผาแตก จำนวน 1,559,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.55 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 32 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด)สถานที่ก่อสร้าง ซอย 1 (ซอยสนุ๊กเกอร์) หมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม 
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบำบัดน้ำเสีย และปรากฎในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 พัฒนาระบบการจราจร  การจัด
ทำผังเมือง และการคมนาคมขนส่ง  หน้า 132 ลำดับท่ี 7

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. ซอย 1(สนุ๊กเกอร์) หมู่ที่ 2 บ้าน
ดอยงาม จำนวน 67,500 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านแม่สาย ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และ
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หน้า 186 ลำดับที่ 11

โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่สาย จำนวน 820,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

820,000

820,000

(5) โครงการอบรมกฎหมายน่ารูเ้พ่ือประชาชน
(6) โครงการคลีนิกกฏหมาย : จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลตำบลเวียงพาง
คำ

(3) โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถ่ินไทย 18 มีนาคม
(4) โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน

(1) โครงการประชุมประชาคมและคณะกรรมการชุมชนตำบลเวียงพางคำสัญจร
(2) โครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่

โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ี
ตั้งไว้
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 
2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทาง
การพัฒนาที่ 6.2 ส่งเสริมสร้างสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  หน้า 208-211 ลำดับที่ 1-10

(9) โครงการตู้โปร่งใส ใส่ใจประชาชน
(10) โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครงานทะเบียนประจำหมู่บ้าน (ครู ก )

(7) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
(8) โครงการครอบครัวสีขาวชุมชนสีขาว

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเสริมสร้างสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน จำนวน 200,000 บาท

(4) โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบำบัดและฟื้นฟู : คืนคนดีสู่สังคม
(5) โครงการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดเชิงรุก

(2) โครงการฝึกอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
(3) โครงการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพและติดยาเสพติด

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปญัหายาเสพติด  
แยกเป็น
(1) โครงการบริหารจัดการศูนย์ ศพส.เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

(10) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
(11) โครงการค่ายคุณธรรมนำใจ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
(12) โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อคัดกรองปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน
(13) โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบลต้ังด่านตรวจสกัดก้ัน
และเฝ้าระวังในพ้ืนท่ี
โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ี
ตั้งไว้
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 
2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความมั่นคงและความสงบ แนวทางการ
พัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก หน้า 120-123 
ลำดับที่ 1-13

(8) โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน : DARE
(9) โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 

(6) โครงการณรรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด : To Be Number One)
(7) โครงการหมู่บ้านสีขาวชุมชนเข้มแข็ง พลังสังคมป้องกันยาเสพติด

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 250,000 บาท
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ทั้งนี้โครงการจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัดเชียงราย
แลว้
(2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลเวียงพางคำ ตามโครงการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน จำนวน 10 หมู่บ้าน ๆ 
ละ 10,000 บาท ตั้งไว้  100,000  บาท 

(1) อุดหนุนศูนย์ผู้ประสานพลังแผ่นดินตำบลเวียงพางคำ ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็งของศูนย์ผู้ประสานพลังแผ่นดินตำบลเวียงพางคำ  ตั้งไว้  
40,000 บาท
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 
2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แนว
ทางการพัฒนาที่ 2.3 ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก หน้า 124 
ลำดับที่ 14

ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 
2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทาง
การพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมกระบวนการทำงานและวิธีการทำงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
หน้า 203 ลำดับท่ี 11  
ทั้งนี้โครงการจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัดเชียงราย
แลว้

ทั้งนี้โครงการจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัดเชียงราย
แลว้

(3) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนในตำบลเวียงพางคำ ตามโครงการเสริมสร้างขีด
ความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชนสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอาศัย
อย่างยั่งยืน  จำนวน 11 ชุมชน ที่แต่งตั้งตามระเบียบเทศบาลตำบลเวียงพางคำว่า
ด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2554  ชุมชนละ 
10,000 บาท ตั้งไว้  110,000  บาท 
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 
2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทาง
การพัฒนาที่ 6.2 ส่งเสริมการสร้างสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน หน้า 208 ลำดับที่ 2

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 240,000 บาท

(1) อุดหนุนศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่สาย (ศพส.อ.แม่สาย) 
โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดอำเภอแม่สาย ตั้งไว้ 10,000.- บาท
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 
2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แนว
ทางการพัฒนาที่ 2.3 ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก หน้า 124 
ลำดับที่ 15 
ทั้งนี้โครงการจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัดเชียงราย
แลว้
(2) อุดหนุนศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย (ศพส.จ.เชียงราย) 
ตามโครงการเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตั้งไว้ 20,000.- บาท
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 
2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แนว
ทางการพัฒนาที่ 2.3 ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก หน้า 124 
ลำดับที่ 16
ทั้งนี้โครงการจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัดเชียงราย
แลว้

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 30,000 บาท

270,000

270,000
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กและผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการกีฬาของเด็กและ
เสริมสร้างความรักความผูกพันของสมาชิกภายในครอบครัว 
ปรากฎในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
และปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ ลำดับที่ 9 หน้า 100

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสานสัมพันธ์สายใยรักในครอบครัว จำนวน 15,000 บาท

- โครงการอบรมเยาวชนชายแดน
- โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลศิทางด้านดนตรี
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาล
ตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ลำดับที่ 1-
6,25,26 หน้า 98-99,104 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถ ถัวจ่ายได้ทุกรายการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน กลุ่มแกนนำเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน
ของศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ แยก
เป็น 
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและแกนนำเยาวชน "กล้าใหม่ใฝ่รู้"
- โครงการสานฝันวัยใสครอบครัวอบอุ่นชุมชนน่าอยู่
- โครงการค่ายพัฒนาทักษะสร้างภาวะผู้นำ

ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน จำนวน 250,000 บาท

- โครงการจัดส่งทีมเข้าแข่งขันฟุตบอลอำเภอแมส่ายคัพ
- โครงการการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน "เวียงพางคำคัพ"

- โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอำเภอแม่สาย
- โครงการจัดส่งทีมเข้าแข่งขันฟุตบอลพรหมมหาราชคัพ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ในระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ การส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการ แยกเป็น 
- โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ร้อยดวงใจประชาชนตำบลเวียงพางคำ

ปรากฎในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
และปรากฎในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาท่ี 1.4 
ส่งเสิรมการกีฬาและนันทนาการ ลำดับที่ 10-13 หน้า 100-101

และกิจกรรมการกีฬาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน พนักงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน ได้เล่นกีฬาและ
การออกำลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีดี ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติดและเป็นการพัฒนาทักษะด้านการกีฬา 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณ
การไว้

- โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสามัคคีและต้านภัยยาเสพติด 
- โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาในระดับต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สร้างความสามคัคีต้านภัยยาเสพติด จำนวน 200,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

715,000

815,000

1,653,000
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1. อุดหนุนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกเป็น
      - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงสำหรับเด็ก จำนวน 
10,000 บาท 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 60,000 บาท

180,000

180,000

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 20 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 35 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
700 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) บริเวณข้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 
บ้านห้วยนำ้ริน
ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา
ที่ 4.5 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ลำดับที่ 4 หน้า 184

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน บริเวณข้างศาลาเอนกประสงค์ ม.7 บ้าน
ห้วยน้ำริน จำนวน 658,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

658,000

658,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของท่ีเป็นวัสดุอุปกรณ์กีฬาโดยสภาพมลัีกษณะเม่ือใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบข้ึนใหม่ ดัด
แปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท  เช่น 
ลูกฟุตบอล ,ตะกร้อ ,วอลเล่ย์บอล และรายการอื่นๆที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นวัสดุกีฬาของ
ศูนย์กีฬาหมู่บ้านและศูนย์กีฬาตำบลเวียงพางคำ เพื่อใช้สำหรับการฝึกซ้อมและแข่ง
ขันกีฬาระดับต่างๆ และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ใช้เล่น
กีฬา ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ ทต.
เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ลำดับที่ 
14 หน้า 101

วัสดุกีฬา จำนวน 100,000 บาท

100,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมของเยาวชนสู่
ประชาคมอาเซียนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน สำหรับเด็กนักเรียน เยาวชน ศูนย์เยาวชนเทศบาล และ
ประชาชนท่ัวไป 
ปรากฏในงานศึกษาไม่กำหนดระดับ แผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาท่ี 1.4 ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ ลำดับที่ 8 หน้า 100

โครงการอบรมภาษาเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของเด็กและ
เยาวชนและการส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีให้แก่เด็กและเยาวชน
ตำบลเวียงพางคำ เพื่อพัฒนาไปสู่แนวทางการสร้างชุมชนคุณธรรม 
ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการ
พัฒนาที่ 1.4 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ลำดับที่ 7 หน้า 99

โครงการส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีเด็กเยาวชนและศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกวา้ง จำนวน 200,000 บาท
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      - โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกเยาวชนในการอนุรักษวั์ฒนธรรมและภมิูปัญญา
ท้องถ่ิน 
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมกิจการเด็กและเยาวชน การเสริมสร้าง
ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม จิตอาสา กิจกรรมนันทนาการ 

   - โครงการค่ายเยาวชนใฝ่ดี
      - โครงการพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายอุด
หนุนคณะกรรมการหมู่บ้านของตำบลเวียงพางคำ จำนวน 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 
10,000 บาท  ในการเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพอนามัย
ของประชาชน ส่งเสริมการจัดกีฬาของแต่ละหมู่บ้าน 
ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ ลำดับที่ 16 หน้า 102
2. อุดหนุนคณะกรรมการศูนย์เยาวชนตำบลเวียงพางคำ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและสมาชิกของศูนย์เยาวชนตำบลเวียงพางคำ 
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในตำบลเวียงพางคำ แยกเป็น
      - โครงการเยาวชนต้นแบบ "เด็กดีเวียงพางคำ"

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 120,000 บาท

2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะกีฬาและ
การแข่งขันกีฬามุ่งสู่ความสำเร็จ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายอุดหนุนคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านป่าเหมือด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับการพัฒนาทักษะกีฬาและแข่งขันกีฬาใน
ระดับต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กเยาวชนและนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ป่าเหมือดและโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ตลอดจนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยา
เสพติดและสร้างมิตรภาพการกีฬาของเยาวชน 
ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและ
นันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -
2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม แนวทางการพัฒนา
ที่ 1.4 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ลำดับที่ 23,24 หน้า 103,104

      - โครงการกีฬากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายอุด
หนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์๕ เพือ่เป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับการพัฒนาทักษะกีฬา
และแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กเยาวชน และ
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ตลอดจนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด เสริม
สร้างมิตรภาพการกีฬาของเยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ี 
ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและ
นันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -
2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทาง
การพัฒนาที่ 1.4 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ลำดับที่ 18,22 หน้า 102,103

3. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา “พรหมมหาราชคัพ”  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 
ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ลำดับที่ 17 หน้า 102 

ทั้งนี้ โครงการจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดับจังหวัด
เชียงรายแล้ว

4. อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬาจังหวัดเชยีงราย 
ประจำปี 2557 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 
ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ลำดับที่ 27 หน้า 104
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1.อุดหนุนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่า 
ปรากฏในงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -
2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทาง
การพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
วันสำคัญของชาติ ลำดับที่ 18 หน้า 94

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 117,000 บาท

587,000

587,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการใช้จ่ายในการจัดงานโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนของ
เด็กเยาวชนและบุคคลท่ัวไป ในเขตตำบลเวียงพางคำ เพื่อเป็นการพัฒนาจิตสำนึก
ในการสืบทอดและทำนุบำรุงศาสนา การส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ 
ปรากฏในงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 
-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทาง
การพัฒนาที่ 1.3 ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
วันสำคัญของชาติ ลำดับที่ 2 หน้า 91

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทำโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน จำนวน 50,000 บาท

- โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์(ป๋ีใหม่เมอืง)
- โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในพิธีทางศาสนา รัฐพิธ ีและงานประเพณีต่างๆ แยก
เป็น
- โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณลีอยกระทงย่ีเป็ง

- โครงการอนุรักษ์และสืบสานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีที่สำคญัของท้องถ่ิน 
- โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ ของชาติ 

ปรากฏในงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -
2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทาง
การพัฒนาที่ 1.3 ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
วันสำคัญของชาติ ลำดับที่ 3-6 หน้า 91-92

- โครงการงานรับเสด็จพื้นท่ีทรงงาน 
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และงาน
ประเพณี

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมพิธีทางศาสนา งานประเพณีต่าง ๆ และงานรัฐพิธี จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลานวัฒนธรรมไทยสานสัมพันธ์สายใย
ชุมชน เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินตำบลเวียงพางคำ การส่งเสริมพื้นที่สาธารณะเป็นเวทีแห่งการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทำกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกันของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชน การส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่มีอยู่ 
ปรากฎในงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ และปรากฎในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.
ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทาง
การพัฒนาที่ 1.3 ส่งเสริมศิลป ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
วันสำคัญของชาติ ลำดับที่ 1 หน้า 91

ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการลานวัฒนธรรมไทยสานสัมพันธ์สายใยชุมชน จำนวน 70,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

370,000

370,000

957,000

ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ ลำดับที่ 3,15 หน้า 98,101
ทั้งนี้ โครงการจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงราย
แลว้
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- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง สนับสนุนหมู่บ้านละ 10,000 บาท 10 หมู่
บ้าน เป็นเงิน 100,000 บาท
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ สนับสนุนหมู่บ้านละ 
10,000 บาท 10 หมู่บ้าน เป็นเงิน 100,000 บาท

1. อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้
จ่ายงานนมัสการและสรงน้ำพระธาตุเจ้าดอยตุง ปรากฏในงานศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาท่ี 3 ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวันสำคัญของชาติ ลำดับที่ 20 หน้า 95 
2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อสนับสนุน
ประชาชนในการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ แยกเป็น 

- โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา สนับสนุนหมู่บ้านละ 5,000 บาท 10 
หมู่บ้าน เป็นเงิน 50,000 บาท
ปรากฏในงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -
2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทาง
การพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
วันสำคัญของชาติ ลำดับที่ 15-17 หน้า 94

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 470,000 บาท

3. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย ตั้งไว้ 89,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายตามโครงการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณี งานรัฐพิธี งานประจำปี เพื่ออนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุของ
องค์พระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงค์ ฯลฯ แยกเป็น
- โครงการจัดงานประจำปีประเพณีขึ้นปีใหม่ 2556 จำนวน 1,000 บาท

2.อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาในทอ้งถ่ิน  
ปรากฏในงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -
2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทาง
การพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
วันสำคัญของชาติ ลำดับที่ 19 หน้า 95

- โครงการพิธีรดน้ำดำหัวพ่อขุนเม็งรายมหาราช จำนวน 5,000 บาท
- โครงการจัดงานรัฐพิธีวันจักรี จำนวน 2,000 บาท

- โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 10,000 บาท
- โครงการจัดงานวันปิยมหาราช จำนวน 2,000 บาท
- โครงการจัดงานวันพ่อขุนเม็งรายมหาราช จำนวน 25,000 บาท
- โครงการจัดงานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชนนี จำนวน 3,500 บาท 
- โครงการจัดงานบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช จำนวน 25,000 บาท
- โครงการจัดงานนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง จำนวน 5,000 บาท
- โครงการจัดงานเทิดประเกียรติเนื่องในวันคล้ายวนัพระราชสมภพสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชนนี จำนวน 3,500 บาท
- โครงการจัดงานประกอบพิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามกุฏราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2557 จำนวน 3,000 บาท
ปรากฏในงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -
2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทาง
การพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
วันสำคัญของชาติ ลำดับที่ 21-32 หน้า 95-97
ทั้งนี้ โครงการจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงราย
แลว้

- โครงการจัดงานงานวันฉัตรมงคล จำนวน 2,000 บาท
- โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 380 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,402 ตารางเมตรพร้อมยกขอบบ่อพัก คสล.จำนวน 2 ช่วง จำนวน 36 บ่อ (ตาม
แบบเทศบาลกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง ซอยลำห้วยคอกหมู หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือด
สุขสำราญ 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และ
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 
พัฒนาระบบการจราจร  การจัดทำผังเมือง และการคมนาคมขนส่ง  หน้า 146 
ลำดับที่ 61

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลำห้วยคอกหมู ม.9 ป่าเหมือดสุขสำราญ จำนวน 1,167,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

2,210,000

2,210,000

2,230,000

(4) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพาง
คำ พ.ศ. 2557- 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการ
พัฒนาที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ ลำดับที่ 1-4 หน้า 129-
130

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว,
การจัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายภาพเบื้องต้นเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว,การ
ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเท่ียวของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ แยกเป็น
(1) โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์อนุรักษ์ธรรมชาติเช่ือมโยงวิถีชีวิต
ชุมชน
(2) โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าและประเพณีท้อง
ถ่ิน
(3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวท้องถ่ิน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการ จำนวน 200,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

200,000

200,000

200,000

3. อุดหนุนคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลเวียงพางคำ ตั้งไว้ 200,000 บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการต่างๆ ของศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสาย
ใยตำบลเวียงพางคำ แยกเป็น โครงการงานประเพณีตั้งธรรมเทศน์มหาชาต ิ,
โครงการงานประเพณีเลี้ยงเสี้ยวบ้าน ,โครงการสืบสานงานประเพณีชนเผ่าอาข่า 
ได้แก่ ประเพณีโล้ชิงช้า,ปีใหม่ใข่แดง,ปีใหม่ลูกข่าง ,โครงการงานประเพณีปริวาส
กรรม ,โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้อง
ถ่ิน ,โครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงเจ้าแม่บัวเขียวและสืบชะตาน้ำหนองแหวน 
ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9,โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน,โครงการงาน
ประเพณีปอยต้นเก๊ียะ ,โครงการกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ ,โครงการปฏิบัติธรรมรุกขมูล,โครงการประเพณีสลากภัตร,กิจกรรมส่ง
เสริมและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของท้องถ่ิน การส่งเสริมพื้นทีส่าธารณะ 
เวทีเรียนรู้ พบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันของคนทุกเพศทุกวัย การส่ง
เสริมให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่มอียู่ 
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ สืบทอด ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงรายและเครือข่ายกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆในพ้ืนท่ีตำบลเวียงพางคำ 
ปรากฏในงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี ของ ทต.เวียงพางคำ พ.ศ.2557 -2559 ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริม
ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวันสำคัญของชาติ ลำดับที่ 
7-14 หน้า 92,93
ทั้งนี้ โครงการจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงราย
แลว้
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(2) โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรแบบทฤษฎีใหม่
(3) โครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมของคณะกรรมการศูนย์บรกิารและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเวียงพางคำ ตามภารกิจถ่ายโอน และการส่ง
เสริมกิจกรรมเพ่ือการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตร  แยกเป็น
(1) โครงการคิดอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(4) โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลผลติทางการเกษตร
(5) โครงการครอบครัวล้อมรัก ปลูกผักไว้กินเอง

โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ี
ตั้งไว้
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557- 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่ หน้า 127-128 ลำดับที่ 1-7

(6) โครงการส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในการเกษตร
(7) โครงการตู้เย็น - ตู้ยาข้างบ้าน ตามวิถีชีวิตแบบไทย

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการผลิต
สินค้าและบริการทางการเกษตร จำนวน 200,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

200,000

250,000

250,000

เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสห
กรรมและการโยธา และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 
พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนว
ทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการท่ีดีและ
ทันสมัย หน้า 217 ลำดับที่ 7

ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

20,000

20,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งท่ีดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงส่ิงต่าง ๆ  ที่ติดตรึงกับที่ดินและ
หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น เพื่อปรับปรุงท่ีดินให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน (วงเงินเกินกว่า 50,000 
บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้มีมูล
ค่าเพ่ิมขึ้น (วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท) และรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม
สิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอื่น ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และ
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดิีและทันสมัย หน้า 217 
ลำดับที่ 7

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขยายถนนซอยตัด ซอย 9 ถึงซอย 11 พร้อมราง
ระบายน้ำพร้อมฝาปิด บริเวณข้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด
รุ่งเจริญ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 332 เมตร(ตามแบบเทศบาล
กำหนด) ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน และปรากฎในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557-
2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 
4.1 พัฒนาระบบการจราจร  การจัดทำผังเมือง และการคมนาคมขนส่ง  หน้า 134 
ลำดับที่ 15

โครงการขยายถนนซอยตัด ซอย 9 ถึง ซอย 11 พร้อมรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด 
บริเวณข้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ จำนวน 743,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว 
และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดท้ิง ขาดผู้อุปการะ ดูแล ไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้ จำนวนรวมท้ังสิ้น 49 คน อัตราคนละ 500 บาท ต่อเดือน มี
กำหนด 12 เดือน 
ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สวัสดิการ
สังคม และสังคมสงเคราะห์ หน้า 111  ลำดับที่ 19

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 294,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมแก่พนักงานจ้าง เป็นเงินที่นายจ้าง และ
ลูกจ้างต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง
ค่าจ้างของพนักงานจ้าง = 3,743,520 บาท * 10 % = 374,352
ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาลแนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 224 ลำดับท่ี 7

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 363,550 บาท

1,600,387

2,249,400

2,249,400

(2) โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ สร้างฝายชะลอน้ำ
(3) โครงการบวชป่าถวายเปน็ราชกุศล

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์เก่ียวกับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,การสร้างจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ  แยกเป็น
(1) โครงการปลูกหญ้าแฝก

(4) โครงการต้นไม้งามแห่งเวียงพางคำ
(5) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพื้นท่ีสาธารณะในหมู่บ้านและตำบล

โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ี
ตั้งไว้
ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ และปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557- 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่ง
เสริมการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแล ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หน้า 191-192ลำดับที่ 1-7

(6) โครงการเยาวชนรักษ์สิง่แวดล้อม
(7) โครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจส่ิงแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์เก่ียวกับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 200,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

200,000

200,000

200,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์พืช น้ำยากำจัดหอยเชอร์รี่
ชีวภาพ ฯลฯ สำหรับจัดกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลเวียงพางคำ ตามภารกิจถ่ายโอนและการช่วยเหลือประชาชนตามหลัก
เกณฑ์เงื่อนไขกำหนด
ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 216 ลำดับที่ 7

วัสดุการเกษตร จำนวน 50,000 บาท

50,000
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วันที่พิมพ์ : 11/8/2556  13:44:48 หน้า : 48/48

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  โดยคำนวณ
จ่ายในอัตรร้อยละ 2 ของงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ไม่
รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุนทุกประเภท และ
เงินจ่ายขาดเงินสะสม)
ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฎในงานงบกลาง  แผนงานงบกลาง  และปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ.2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่ง
เสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 225 
ลำดับที่ 7

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) จำนวน 649,013 บาท

649,013

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือกรณีพนักงานเทศบาลและพนักงานจา้งท่ีเสียชีวิตระหว่าง
ปฏิบัติราชการ
ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาลแนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 225 ลำดับท่ี 7

เงินช่วยพิเศษ จำนวน 10,000 บาท

33,643,949.91 คือ รายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไม่รวมเงินอุดหนุน
ทุกประเภท
ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาลแนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 224 ลำดับท่ี 7

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำป ี2557 โดยคำนวณ
ตามระเบียบข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2541 ข้อ 16 
โดยพิจารณาจากรายรับจริงท่ีผ่านมา ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงิน
อุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 750,000.- บาท
แสดงวิธีคิด 33,643,949.91 x 0.00167 = 56,185.40 บาท ตั้งไว้ 56,186.- 
บาท

(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งไว้ 228,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน เทศบาลตำบลเวียง
พางคำ จำนวนประชากร 11,448 คน สมทบในอัตราร้อยละ 50/คน กำหนดอัตรา
คนละ 40 บาท แสดงวิธีคิด11,448 x 20 = 228,960
(2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ตั้งไว้ 38,325 
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ จำนวน
สมาชิก 105 คน สมทบในอัตราร้อยละ 365 บาท ต่อคน
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปรญิญาโทของผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล
(3) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 56,185บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 323,470 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนซึง่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ง
หน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว 
แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม หรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เกษตรกร และเยียวยาเกษตรกรท่ีได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่มี
ความจำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากท่ีงบประมาณตั้งจ่ายไว้ หรือกรณีที่มีหนังสือส่ัง
การให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทน้ี
ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาลแนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรเพ่ือการบริการท่ีดีและทันสมัย หน้า 224 ลำดับท่ี 7

สำรองจ่าย จำนวน 609,367 บาท

(รา่
ง) 
เท
ศบ
ัญญ
ัตงิ
บป
ระ
มา
ณร
ายจ
่ายป

ระ
จําปี

งบ
ปร
ะม
าณ

 พ.
ศ 2

55
7 

เอก
สา
รเผ
ยแ
พร
เ่วบ็
ไซ
ด ์w

ww.na
ng

-no
n.c

om




