
 
 

   ประกาศเทศบาลต าบลเวียง 
เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 

  งบประมาณ  พ.ศ. 2565 

  ................................. 
  ด้วยนายอ าเภอเชียงค า ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
และนายกเทศมนตรีต าบลเวียงได้ลงนามบังคับเป็นเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว  
    อาศัยอ านาจตาม มาตรา 62 ประกอบมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 จึงประกาศเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2565 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี   13  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 

 

      

      ด.ต. 
             (ทองอยู่     ใจดี) 
                 นายกเทศมนตรีต าบลเวียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เทศบญัญตัิเทศบาลต าบลเวยีง 
เรือ่ง 

   งบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

ของ 

เทศบาลต าบลเวยีง 
อ าเภอเชยีงค า จงัหวัดพะเยา 



ทศบาลต้าบลวียง
ขต/อ้าภอ ชียงค้า    จังหวัดพะยา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1  หมู 7  ซอย-  ถนน-  ขวง/ต้าบล วียง
  ขต/อ้าภอ ชียงค้า  จังหวัดพะยา  56110

พ้ืนที่ 12.77 ตารางกิโลมตร

ประชากรทั้งหมด 5,460 คน
ชาย 2,643 คน

หญิง 2,817 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564
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ส่วนที่ 1

ค้าถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงบประมาณ พ ศ  

ของ

ทศบาลต้าบลวียง
อ้าภอชียงค้า  จังหวัดพะยา
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ท นป ะธ น ฯ ะ ช ท บ ต บ ง

วล ร ร ศ ล ล วย ร ศ ร ม ร ย ย
ร ภ ศ ล ล วย ร ร ร ศ ล ล วย

ร ล ม ร ร ล ล ล ร ล ว ย ย ร ร
ร ม พ.ศ. 2565

1. ถ นะ ค ัง
1.1 ร ม ร ย ย ว

ค ถ งงบป ะ ณ
ร ร ม ร ย ย ร ร ม พ.ศ. 2565

1.1.1 ร ว 58,409,244.16

1.1.2 ม ว 134,759,284.38

1.1.3 ร ม ว 18,183,489.72

1.1.4 ร ย ร ว พ ล ย ม ย ว 0 ร ร รวม 0.00

1.1.5 ร ย ร ว ยย ม พ ว 2 ร ร รวม 26,434.28

1.2 ว 5,436,301.85

ร ม พ.ศ. 2564 ว 3 ม พ.ศ. 2564 ์ ร ร ว ม
ร

2. บ ห งบป ะ ณในปีงบป ะ ณ พ. . 2563
2.1 ร ยร ร ว 49,977,808.90 ร วย

มว ภ ษ ร ว 203,366.47

มว รรม ยม ร ล ว 280,846.50

มว ร ย รพย์ ว 576,367.84

มว ร ย ร ภ ล รพ ย์ ว 0.00

มว ร ย ็ ล็ ว 31,112.00

มว ร ย ว 0.00

มว ภ ษ รร ว 24,022,001.09

มว ว ว 24,864,115.00

2.2 ร ล ยร ว ร ์ ว 21,573.00

2.3 ร ย ย ร ว 45,384,936.45 ร วย
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ล ว 16,183,320.96

ล ร ว 16,113,980.00

ว 9,025,550.05

ล ว 3,049,759.40

ว 1,002,326.04

ร ย ย ื ว 10,000.00

2.4 ร ย ย ย ร ล ยร ว ร ์ ว 21,573.00

2.5 ม ร ย ม พื ร ม ว 51,092.00

2.6 ร ย ย ย ร ม ว 0.00

2.7 ร ย ย ย ว 0.00
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ค้าแถลงงบประมาณ
ประ อบ บประมาณราย ายประ ้าป บประมาณ พ.ศ. 2565

ทศบาลต้าบลวีย
อ้าภอ ีย ้า ั หวัดพะยา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอา ร 203,366.47 145,000.00 180,000.00

หมวด าธรรมนียม าปรับ และใบ
อนุญาต

280,846.50 256,100.00 270,500.00

หมวดรายได้ า ทรัพย์สิน 576,367.84 580,000.00 403,000.00

หมวดรายได้บ็ดตล็ด 31,112.00 28,000.00 23,200.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,091,692.81 1,009,100.00 876,700.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษี ัดสรร 24,022,001.09 25,173,000.00 23,942,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24,022,001.09 25,173,000.00 23,942,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวด ินอุดหนุนท่ัวไป 24,864,115.00 26,955,904.00 27,632,536.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

24,864,115.00 26,955,904.00 27,632,536.00

รวม 49,977,808.90 53,138,004.00 52,451,236.00
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2565

2
ิ

2563 2564 2565

งบกลาง 16,183,320.96 17,229,419.00 17,782,215.00

งบบุคลากร 16,113,980.00 20,271,080.00 20,607,300.00

งบดา นินงาน 9,025,550.05 11,138,574.00 9,664,941.00

งบลงทุน 3,049,759.40 3,394,200.00 2,880,300.00

งบ งินอุดหนุน 1,002,326.04 1,086,200.00 1,516,480.00

งบรายจ่ายอื่น 10,000.00 15,000.00 0.00

45,384,936.45 53,134,473.00 52,451,236.00
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ พ ศ  2

ของ
เทศบาลต้าบลเวียง

อ้าเภอเชียงค้า  จังหวัดพะเยา
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต้าบลเวียง
อ้าเภอเชียงค้า  จังหวัดพะเยา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13,837,291

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,091,880

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,480,220

แผนงานสาธารณสุข 2,009,330

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 355,320

แผนงานเคหะและชุมชน 3,761,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 160,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 70,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,818,780

แผนงานการเกษตร 35,000

แผนงานการพาณิชย์ 50,000

ด้านการด้าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 17,782,215

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 52,451,236
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ทศบาลต้าบลวียง

อ้าภอชียงค้า จังหวัดพะยา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 17,782,215 17,782,215

    งบกลาง 17,782,215 17,782,215

หน้า : 1/8
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,753,620 237,600 2,558,880 355,320 10,905,420

    งินดือน (ฝ่ายการมือง) 2,848,320 0 0 0 2,848,320

    งินดือน (ฝ่ายประจ้า) 4,905,300 237,600 2,558,880 355,320 8,057,100

งบด้านินงาน 1,991,071 73,000 851,800 0 2,915,871

    ค่าตอบแทน 306,000 48,000 457,800 0 811,800

    ค่าใช้สอย 825,571 25,000 247,000 0 1,097,571

    ค่าวัสดุ 300,000 0 147,000 0 447,000

    ค่าสาธารณูปโภค 559,500 0 0 0 559,500

งบงินอุดหนุน 16,000 0 0 0 16,000

    งินอุดหนุน 16,000 0 0 0 16,000

หน้า : 2/8
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 0 758,880 758,880

    งินดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 758,880 758,880

งบด้านินงาน 145,000 188,000 333,000

    ค่าใช้สอย 85,000 40,000 125,000

    ค่าวัสดุ 60,000 80,000 140,000

    ค่าตอบแทน 0 68,000 68,000

หน้า : 3/8
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่ก้าหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 1,453,200 2,794,620 0 4,247,820

    งินดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,453,200 2,794,620 0 4,247,820

งบด้านินงาน 597,000 1,854,400 25,000 2,476,400

    ค่าตอบแทน 140,000 97,200 0 237,200

    ค่าใช้สอย 362,000 1,143,600 25,000 1,530,600

    ค่าวัสดุ 95,000 613,600 0 708,600

งบงินอุดหนุน 0 756,000 0 756,000

    งินอุดหนุน 0 756,000 0 756,000

หน้า : 4/8
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รวม

งบบุคลากร 1,227,660 0 1,227,660

    งินดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,227,660 0 1,227,660

งบด้านินงาน 561,670 20,000 581,670

    ค่าตอบแทน 180,000 0 180,000

    ค่าใช้สอย 162,240 20,000 182,240

    ค่าวัสดุ 219,430 0 219,430

งบงินอุดหนุน 200,000 0 200,000

    งินอุดหนุน 200,000 0 200,000

แผนงานสังคมสงคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับสังคมสงคราะห์

รวม

งบบุคลากร 355,320 355,320

    งินดือน (ฝ่ายประจ้า) 355,320 355,320

หน้า : 5/8
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แผนงานคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานก้าจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 0 0 159,420 1,104,300 1,263,720

    งินดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 159,420 1,104,300 1,263,720

งบด้านินงาน 108,000 0 15,000 1,830,000 1,953,000

    ค่าใช้สอย 108,000 0 0 1,720,000 1,828,000

    ค่าวัสดุ 0 0 15,000 110,000 125,000

งบงินอุดหนุน 0 544,480 0 0 544,480

    งินอุดหนุน 0 544,480 0 0 544,480

แผนงานสร้างความข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งสริมและสนับ
สนุนความข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบด้านินงาน 160,000 160,000

    ค่าใช้สอย 160,000 160,000

หน้า : 6/8
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบด้านินงาน 5,000 65,000 70,000

    ค่าวัสดุ 5,000 0 5,000

    ค่าใช้สอย 0 65,000 65,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,274,880 573,600 1,848,480

    งินดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,274,880 573,600 1,848,480

งบด้านินงาน 967,000 123,000 1,090,000

    ค่าตอบแทน 162,000 78,000 240,000

    ค่าใช้สอย 315,000 45,000 360,000

    ค่าวัสดุ 490,000 0 490,000

งบลงทุน 0 2,880,300 2,880,300

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,880,300 2,880,300

หน้า : 7/8
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แผนงานการกษตร

งานงบ งานส่งสริมการกษตร รวม

งบด้านินงาน 35,000 35,000

    ค่าใช้สอย 35,000 35,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบด้านินงาน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

    ค่าวัสดุ 20,000 20,000

หน้า : 8/8
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจ้าปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ทศบาลต้าบลวียง
อ้าภอชียงค้า  จังหวัดพะยา

 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงรือนและที่ดิน 371,600.50 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีบ้ารุงท้องที่ 55,669.05 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 45,465.47 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ภาษีป้าย 97,387.00 103,289.00 80,000.00 37.50 % 110,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 51,915.00 54,612.00 35,000.00 14.29 % 40,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 576,571.55 203,366.47 145,000.00 180,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,725.70 2,667.50 2,700.00 0.00 % 2,700.00

     ค่าธรรมนียมก็บและขนมูลฝอย 240,660.00 227,055.00 200,000.00 10.00 % 220,000.00

     ค่าธรรมนียมกี่ยวกับทะบียนราษฎร 3,120.00 2,600.00 2,500.00 4.00 % 2,600.00

     ค่าธรรมนียมกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,282.00 3,019.00 3,000.00 33.33 % 4,000.00

     ค่าธรรมนียมกี่ยวกับทะบียนพาณิชย์ 1,800.00 790.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

     ค่าปรับผู้กระท้าผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,200.00 1,600.00 1,200.00 0.00 % 1,200.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 12,854.00 10,403.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับท้าการก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับท้าการก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส้าหรับกิจการที่ปຓนอันตรายต่อ
สุขภาพ

16,620.00 18,300.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตัๅงสถานที่จ้าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพืๅนที่ใด ซึ่งมีพืๅนที่กิน 200 ตารางมตร

2,900.00 1,800.00 2,400.00 -25.00 % 1,800.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตัๅงตลาดอกชน 6,000.00 2,000.00 6,000.00 -66.67 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 720.00 612.00 1,200.00 -50.00 % 600.00

     ค่าใบอนุญาตกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ครื่องขยายสียง 60.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมนียมโรงฆ่าสัตว์ 71,445.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมนียมโรงพักสัตว์ 14,439.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 381,825.70 280,846.50 256,100.00 270,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าช่าที่ดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00

     ดอกบีๅย 580,774.20 576,367.84 580,000.00 -31.03 % 400,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 580,774.20 576,367.84 580,000.00 403,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     งินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200.00

     ค่าขายอกสารการจัดซืๅอจัดจ้าง 39,100.00 7,000.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

     ค่าขายแบบพิมพ์และค้าร้อง 9,674.00 9,797.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00

     รายได้บ็ดตล็ดอื่น ๆ 15,323.00 14,315.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 64,097.00 31,112.00 28,000.00 23,200.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 447,044.08 450,214.49 400,000.00 12.50 % 450,000.00

     ภาษีมูลค่าพิ่มตาม พ.ร.บ. ก้าหนดแผนฯ 17,600,149.08 16,351,362.36 17,600,000.00 -7.10 % 16,350,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีมูลค่าพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,078,542.82 2,047,625.99 2,100,000.00 -4.76 % 2,000,000.00

     ภาษีธุรกิจฉพาะ 51,338.68 48,318.60 60,000.00 -20.00 % 48,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 4,869,398.36 4,214,287.22 4,200,000.00 0.00 % 4,200,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 46,414.09 34,226.95 32,000.00 6.25 % 34,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรลียม 42,967.99 46,545.48 41,000.00 -2.44 % 40,000.00

     ค่าธรรมนียมจดทะบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

947,827.00 829,420.00 740,000.00 10.81 % 820,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 26,083,682.10 24,022,001.09 25,173,000.00 23,942,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     งินอุดหนุนทั่วไป 23,448,486.00 24,864,115.00 26,955,904.00 2.51 % 27,632,536.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,448,486.00 24,864,115.00 26,955,904.00 27,632,536.00

รวมทุกหมวด 51,135,436.55 49,977,808.90 53,138,004.00 52,451,236.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทศบาลต้าบลวียง

อ้าภอชียงค้า จังหวัดพะยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน 52,451,236   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 180,000 บาท
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ้านวน 30,000 บาท

ประมาณการรับไว้ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 ท่ีมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563

ภาษีป้าย จ้านวน 110,000 บาท

ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงบประมาณ 2563  น่ือง
จากมีผู้ประกอบกิจการร้านค้า มีการส้ารวจกิจการของผู้ประกอบ
การแจ้งรายดิมและรายใหม่ 

อากรการฆ่าสัตว์ จ้านวน 40,000 บาท

ประมาณการรับไว้ต่้ากว่ารายรับจริงปงบประมาณ 2563  น่ือง
จากมีการขออนุญาตการฆ่าสัตว์ น้อยราย

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 270,500 บาท
ค่าธรรมนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ้านวน 2,700 บาท

ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงบประมาณ 2563 

ค่าธรรมนียมก็บและขนมูลฝอย จ้านวน 220,000 บาท

ประมาณการรับไว้ต่้ากว่ารายรับจริงปงบประมาณ 2563 น่ือง
จากมีการก็บค่าขยะไม่ท่ัวถึง ประชาชนไม่ได้อาศัยในพืๅนท่ี จึงท้า
ให้ประมาณการลดลง

ค่าธรรมนียมกี่ยวกับทะบียนราษฎร จ้านวน 2,600 บาท

ประมาณการรับไว้ท่ากันกับรายรับจริงในปงบประมาณ 2563
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ค่าธรรมนียมกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ้านวน 4,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงบ
ประมาณ 2563 น่ืองจากมีการก่อสร้างอาคารพ่มิขึๅนและคาดว่า
มีการรียกก็บค่าธรรมนียมตามขนาดแบบแปลนท่ีประมาณการ
ก่อสร้างอาคาร ตึกแถวในขตทศบาล

ค่าธรรมนียมกี่ยวกับทะบียนพาณิชย์ จ้านวน 500 บาท

ประมาณการรับไว้ต่้ากว่ารายรับจริงปงบประมาณ 2563 น่ือง
จากไม่มีผู้ประกอบการรายใหม่กิดขึๅน

ค่าปรับผู้กระท้าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ้านวน 1,200 บาท

ประมาณการรับไว้ต้ากิว่ารายรับจริงปงบประมาณ 2563 น่ือง
จากมีนโยบายของรัฐบาลกี่ยวกับจราจรคร่งครัด 

ค่าปรับการผิดสัญญา จ้านวน 10,000 บาท

ประมาณการรับไว้ต่้ากว่ารายรับจริงปงบประมาณ 2563 น่ือง
จากมีโครงการก่อสร้างพืๅนฐานท่ีมีวงงินล็กน้อยท้าให้กิดค่าปรับ
ลดลงตามไปด้วย

ค่าใบอนุญาตรับท้าการก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ้านวน 5,000 บาท

ประมาณการรับไว้ท่ากับรายรับจริงงบประมาณ 2563 น่ืองจาก
มีผู้ประกอบการข้ามาประกอบกิจการในขตทศบาลต้าบลวียง

ค่าใบอนุญาตรับท้าการก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ้านวน 5,000 บาท

ประมาณการรับไว้ท่ากับรายรับจริงงบประมาณ 2563 น่ืองจาก
มีผู้ประกอบการข้ามาประกอบกิจการในขตทศบาลต้าบลวียง

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส้าหรับกิจการท่ีปຓนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จ้านวน 15,000 บาท

ประมาณการรับไว้ต่้ากว่ารายรับจริงปงบประมาณ 2563

ค่าใบอนุญาตจัดตัๅงสถานท่ีจ้าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม
อาหารในครัว หรือพืๅนท่ีใด ซึ่งมีพืๅนท่ีกิน 200 ตารางมตร

จ้านวน 1,800 บาท

ประมาณการรับไว้ท่ากับรายรับจริงปงบประมาณ 2563

ค่าใบอนุญาตจัดตัๅงตลาดอกชน จ้านวน 2,000 บาท

ประมาณการรับไว้ท่ากับรายรับจริง ปงบประมาณ 2563

ค่าใบอนุญาตกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ้านวน 600 บาท

ประมาณการรับไว้ต่้ากว่ารายรับจริงงบประมาณ 2563 
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ค่าใบอนุญาตกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ครื่องขยายสียง จ้านวน 100 บาท

ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงบประมาณ 2563

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 403,000 บาท
ค่าช่าท่ีดิน จ้านวน 3,000 บาท

ประมาณการรับไว้ปแรก รียกก็บค่าตอบแทนปຓนรายปจากผู้ท่ี
ได้รับอนุญาตฯ ตามทศบัญญัติทศบาลต้าบลบ้านทราย พ.ศ
.2555

ดอกบีๅย จ้านวน 400,000 บาท

ประมาณการรับไว้ต่้ากว่ารายรับจริงปงบประมาณ 2563 คาดว่ามี
อัตราการลดดอกบีๅยของธนาคาร

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 23,200 บาท
งินท่ีมีผู้อุทิศให้ จ้านวน 200 บาท

ประมาณการรับไว้ปแรก

ค่าขายอกสารการจัดซืๅอจัดจ้าง จ้านวน 5,000 บาท

ประมาณการรับไว้ต่้ากว่ารายรับจริงปงบประมาณ 2563

ค่าขายแบบพิมพ์และค้าร้อง จ้านวน 8,000 บาท

ประมาณการรับไว้ต่้ากว่ารายรับจริงปงบประมาณ 2563

รายได้บ็ดตล็ดอื่น ๆ จ้านวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่้ากว่าปงบประมาณ 2563

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 23,942,000 บาท
ภาษีรถยนต์ จ้านวน 450,000 บาท

ประมาณการรับไว้ต่้ากว่ารายรับจริงปงบ
ประมาณ 2563 ประมาณไว้ใกล้คียงกับรายรับจริงปท่ีผ่านมา

ภาษีมูลค่าพิ่มตาม พ.ร.บ. ก้าหนดแผนฯ จ้านวน 16,350,000 บาท

ประมาณการรับไว้ท่ากับรายรับจริงปงบ
ประมาณ 2563 ประมาณไว้ใกล้คียงกับรายรับจริงปท่ีผ่านมา

ภาษีมูลค่าพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ้านวน 2,000,000 บาท

ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงบ
ประมาณ 2563 ประมาณไว้ใกล้คียงกับรายรับจริงปท่ีผ่านมา
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ภาษีธุรกิจฉพาะ จ้านวน 48,000 บาท

ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงบ
ประมาณ 2563 ประมาณไว้ใกล้คียงกับรายรับจริงปท่ีผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จ้านวน 4,200,000 บาท

ประมาณการรับไว้ต่้ากว่ารายรับจริงปงบ
ประมาณ 2563 ประมาณไว้ใกล้คียงกับรายรับจริงปท่ีผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จ้านวน 34,000 บาท

ประมาณการรับไว้ต่้ากว่ารายรับจริงปงบ
ประมาณ 2563 ประมาณไว้ใกล้คียงกับรายรับจริงปท่ีผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรลียม จ้านวน 40,000 บาท

ประมาณการรับไว้ต่้ากว่ารายรับจริงปงบ
ประมาณ 2563 ประมาณไว้ใกล้คียงกับรายรับจริงปท่ีผ่านมา

ค่าธรรมนียมจดทะบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน

จ้านวน 820,000 บาท

ประมาณการรับไว้ต่้ากว่ารายรับจริงปงบ
ประมาณ 2563 ประมาณไว้ใกล้คียงกับรายรับจริงปท่ีผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 27,632,536 บาท
งินอุดหนุนท่ัวไป จ้านวน 27,632,536 บาท

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         
หมวดงินอุดหนุนท่ัวไป   รวม  10,706,916 บาท
   1. งินอุดหนุนท่ัวไป ส้าหรับด้านินการตามอ้านาจหน้าท่ีและ
ภารกิจถ่ายโอนลือกท้า    จ้านวน  8,400,000  บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564        
   2. งินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนการสงคราะห์บีๅยยังชีพผู้ติด
ชืๅออดส์ จ้านวน  402,000  บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564        
   3. งินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนอาหาร
สริม  นม  จ้านวน  513,600  บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564        
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   4. งินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน จ้านวน  1,156,000  บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

   5. งินอุดหนุนส้าหรับการด้านินตามโครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข จ้านวน 200,000 บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

   6. งินอุดหนุนส้าหรับส้ารองข้อมูลจ้านวนสัตว์และขึๅนทะบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมด็จพระน้องนางธอจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี จ้านวน 5,886 บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

   7. งินอุดหนุนพื่อขับคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมด็จพระน้องนาง
ธอจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี จ้านวน 29,430 บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

    
หมวดงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีก้าหนดวัตถุประสงค์ รวม  13,225,200

  บาท
   1. งินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส้าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการ จ้านวน  3,225,600  บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563        
   2. งินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส้าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จ้านวน  9,999,600 บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      

หมวดงินอุดหนุนท่ัวไปส้าหรับส่งสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
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ของท้องถ่ิน  ศพด.  จ้านวน  1,694,560 บาท
   1. งินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนศพด. - งินดือนขรก. ครู ผดด
.  จ้านวน  967,320 บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   2.  งินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนศพด. – งิน
วิทยฐานะ  จ้านวน   84,000 บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
   3.งินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนศพด. – ค่าตอบแทน พ
นง. จ้านวน  458,040 บาท 
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563      
   4. งินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนศพด. – งินพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราว จ้านวน  12,000 บาท 
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563       
   5. งินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนศพด. - งินช่วยหลือการศึกษา
บุตร จ้านวน  15,000 บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

   6. งินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนศพด. – งินช่วยหลือค่าช่า
บ้าน  จ้านวน  60,000 บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการได้รับจัดสรรในปแรก      
   7. งินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนศพด. – งินประกัน
สังคม จ้านวน  24,200 บาท 
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563       
   8. ค่าใช้สอย -  ค่าใช้จ่ายในการรียนการสอน ศูนย์พัฒนาด็ก
ล็ก จ้านวน  68,000 บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563       
   9. ค่าสนับสนุนบริหารการศึกษา- ส้าหรับพัฒนาประกอบ
วิชาชีพครู ศพด. จ้านวน  6,000 บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวดงินอุดหนุนท่ัวไปส้าหรับส่งสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ตัๅงแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัๅนพืๅน
ฐาน จ้านวน 1,485,060 บาท
   1. งินอุดหนุนส้าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ - งินดือน
ครู จ้านวน  1,027,260 บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563      
   2. งินอุดหนุนส้าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ – งิน
วิทยฐานะ จ้านวน  126,000 บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563       
   3. งินอุดหนุนส้าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ -ค่าตอบ
แทนพนง. จ้านวน  108,000 บาท 
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563       
   4. งินอุดหนุนส้าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ – ค่าครอง
ชีพ จ้านวน  12,000 บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563      
   5. งินอุดหนุนส้าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ -  งิน
ประกันสังคม จ้านวน  6,000 บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563       
   6. ค่าจัดการรียนการสอน รายหัว  ร.ร จ้านวน   102,000

 บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563      
   7. ค่าสนับสนุนบริหารการศึกษา- ค่าหนังสือ
รียน จ้านวน  12,000 บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563      
   8. ค่าสนับสนุนบริหารการศึกษา- ค่าอุปกรณ์การ
รียน จ้านวน  12,000 บาท
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   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563       
   9. ค่าสนับสนุนบริหารการศึกษา- ค่าครื่องแบบนัก
รียน จ้านวน  18,000 บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563       
   10. ค่าสนับสนุนบริหารการศึกษา- ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพฯ จ้านวน  25,800 บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563      
   11. ค่าสนับสนุนบริหารการศึกษา- ค่าใช้จ่ายพัฒนาข้าราชการ
ครู จ้านวน  6,000 บาท 
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   12. ค่าสนับสนุนบริหารการศึกษา - ค่าพัฒนาวิชาชีพครู รร
. สังกัดโรงรียนทศบาลต้าบลวียง จ้านวน 30,000 บาท     
   ค้าชีๅแจง ประมาณการไว้ใกล้คียงกับยอดวงงินท่ีได้รับจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หมวดงินอุดหนุนส้าหรับส่งสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถ่ิน  463,000 บาท  
   1. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาสพติดในสถาน
ศึกษา จ้านวน 21,000 บาท 
   ค้าชีๅแจง ประมาณการตามสถานศึกษารายแห่ง 
   2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา จ้านวน 20,000 บาท 
   ค้าชีๅแจง ประมาณการตามสถานศึกษารายแห่ง  
   3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงรียน จ้านวน 100,000

 บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการตามสถานศึกษารายแห่ง 
   4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งรียนรู้ใน
โรงรียน จ้านวน 50,000 บาท 
   ค้าชีๅแจง ประมาณการตามสถานศึกษารายแห่ง 
   5. ค่าใช้จ่ายในการส่งสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถาน
ศึกษา อปท. จ้านวน 50,000 บาท 
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   ค้าชีๅแจง ประมาณการตามสถานศึกษารายแห่ง 
   6. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถ่ิน จ้านวน 144,000 บาท
   ค้าชีๅแจง อัตราค่าตอบแทนตามหลักกณฑ์ท่ีก้าหนด
  7.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารรียนทศบาลต้าบล
วียง  จ้านวน 150,000 บาท
   ค้าชีๅแจง ประมาณการตามสถานศึกษารายแห่ง 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหน้ีงิน ูຌ 2,456,567.49 2,530,264.52 2,619,172 2.5 % 2,684,600

คาชําระดอ บี้ย 391,267.49 317,570.46 241,664 -43.76 % 135,920

งินสมทบ องทุนประ ันสังคม 179,646 158,883 200,000 0 % 200,000

งินสมทบ องทุนงินทดแทน 7,273 7,099 7,550 5.96 % 8,000

บี้ยยังชีพผูຌสูงอายุ 7,877,500 8,440,000 9,391,200 6.48 % 9,999,600

บี้ยยังชีพความพิ าร 3,026,300 3,087,200 3,168,000 1.82 % 3,225,600

บี้ยยังชีพผูຌป่วยอดส์ 391,000 378,000 408,000 -1.47 % 402,000

งินสํารองจาย 221,993 585,547 396,800 -49.6 % 200,000

รายจายตามขຌอผู พัน

งินสมทบ องทุนบําหน็จบํานาญขຌา
ราช ารสวนทຌองถิ่น ( .บ.ท.)

0 0 0 100 % 744,555

คาบํารุงสันนิบาตทศบาลแหงประทศไทย 42,701.48 44,832.48 46,242 -100 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทศบาลตําบลวียง
อําภอชียงคํา    จังหวัดพะยา

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  17:09 หนຌา : 1/56

User
Typewriter
31



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งินคาบํารุงสันนิบาตทศบาลแหงประทศ
ไทย

0 0 0 100 % 41,940

งินสมทบ องทุนสวัสดิ ารชุมชน ทต.วียง 0 0 100,000 -100 % 0

งินสมทบ องทุนหลั ประ ันสุขภาพระดับ
ทຌองถิ่น

111,082.5 109,642.5 120,000 0 % 120,000

งินสมทบ องทุนบําหน็จบํานาญขຌาราช ารสวน
ทຌองถิ่น ( บท.)

505,794 524,282 785,472 -100 % 0

งินชวยพิศษ

งินชวยคาทําศพขຌาราช าร/พนั งาน 0 0 0 100 % 10,000

งินชวยคาทําศพลู จຌางประจํา 0 0 0 100 % 2,000

งินชวยคาทําศพพนั งานจຌาง 0 0 0 100 % 8,000

รวมงบกลาง 15,211,124.96 16,183,320.96 17,504,100 17,782,215

รวมงบกลาง 15,211,124.96 16,183,320.96 17,504,100 17,782,215

รวมงบกลาง 15,211,124.96 16,183,320.96 17,504,100 17,782,215

รวมแผนงานงบกลาง 15,211,124.96 16,183,320.96 17,504,100 17,782,215

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งินดือนนาย /รองนาย องค์ รป ครองสวนทຌอง
ถิ่น

725,760 725,760 565,760 28.28 % 725,760
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประจําตําแหนงนาย /รองนาย 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนพิศษนาย /รองนาย 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนรายดือนลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ ารบริหารสวนตําบล

207,360 207,360 207,360 0 % 207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิ สภา/ลขานุ ารสภาองค์ รป ครอง
สวนทຌองถิ่น

1,209,600 1,353,600 1,301,800 19.47 % 1,555,200

คาตอบแทนอื่น 345,600 201,600 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 2,848,320 2,434,920 2,848,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
งินดือนขຌาราช าร หรือพนั งานสวนทຌองถิ่น 3,440,927 3,546,180 3,725,999 -1.48 % 3,670,920

งินพิ่มตาง ๆ ของขຌาราช าร หรือพนั งานสวน
ทຌองถิ่น

84,000 84,000 190,835 -27.69 % 138,000

งินประจําตําแหนง 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

คาจຌางลู จຌางประจํา 238,560 251,460 266,760 3.33 % 275,640

คาตอบแทนพนั งานจຌาง 572,480 590,400 605,040 2.72 % 621,480

งินพิ่มตาง ๆ ของพนั งานจຌาง 35,380 29,340 25,820 -25.41 % 19,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 4,551,347 4,681,380 4,994,454 4,905,300

รวมงบบุคลากร 7,399,667 7,529,700 7,429,374 7,753,620
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูຌปฏิบัติราช ารอันป็นประโยชน์แ 
องค์ รป ครองสวนทຌองถิ่น

0 7,600 350,000 -94.29 % 20,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 8,820 6,960 10,000 0 % 10,000

คาชาบຌาน 177,900 229,500 264,000 -18.18 % 216,000

งินชวยหลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวยหลือ ารศึ ษาบุตรขຌา
ราช าร/พนั งาน/ลู จຌางประจํา

0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 227,920 287,960 663,400 306,000

ค่าใช้สอย
รายจายพื่อใหຌไดຌมาซึ่งบริ าร

รายจายพื่อใหຌไดຌมาซึ่งบริ าร 286,933 343,688 407,000 -100 % 0

คาจຌางหมาบริ าร 0 0 0 100 % 54,000

คาชาครื่องถายอ สาร 0 0 0 100 % 28,800

คาชาอุป รณ์ 0 0 0 100 % 96,000

คาธรรมนียมและคาลงทะบียนตางๆ 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรั ษาและซอมแซมแ ຌไขระบบ
คอมพิวตอร์สํานั งานทะบียนราษฎร

0 0 0 100 % 75,000

คาบี้ยประ ัน 0 0 0 100 % 10,000

คารับหนังสือพิมพ์และวารสาร 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร 6,250 8,614 20,000 125 % 45,000

รายจาย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมขຌา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 คาใชຌจายใน ารดินทางไปราช าร 175,920.9 131,991 0 0 % 0

 คาใชຌจายใน ารรวมจัดนิทรรศ าร
งานอนุสรณ์ผูຌสียสละ

39,935 39,920 0 0 % 0

 โครง ารจัดงานวันทຌองถิ่นไทย 1,025 2,400 0 0 % 0

คาชดใชຌคาสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 0 0 20,000 0 % 20,000

คาใชຌจายใน ารดินทางไปราช าร 0 0 150,000 -65.49 % 51,771

คาใชຌจายใน ารรวมจัดนิทรรศ าร
งานอนุสรณ์ผูຌสียสละ

0 0 40,000 -100 % 0

คาใชຌจายใน ารลือ ต้ัง 0 0 500,000 -70 % 150,000

คาพวงมาลัย ชอดอ ไมຌ ระชຌาดอ ไมຌ 
พวงมาลา ดอ ไมຌและธูปทียน

0 2,350 13,000 -100 % 0

คาลงทะบียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 30,000

คาสงงินคืน องทุนทดแทนผูຌประ ันภัย 0 0 0 100 % 10,000

โครง ารจัดงานวันทຌองถิ่นไทย 0 0 10,000 0 % 10,000

โครง ารจัดงานอนุสรณ์ผูຌสียสละ พลรือน 
ตํารวจ ทหาร 2324 อําภอชียงคํา

0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครง ารพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมใน ารปฏิบัติราช ารของ
ผูຌบริหาร สมาชิ สภา พนั งานทศบาล 
พนั งานครูทศบาล ลู จຌางประจําและ
พนั งานจຌางทศบาลตําบลวียง

48,025 47,045 70,000 0 % 70,000

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม 107,914 40,625.62 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 666,002.9 616,633.62 1,330,000 825,571

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน 84,987.9 109,520 135,000 -25.93 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 16,980 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบຌานงานครัว 39,986 18,380 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุชื้อพลิงและหลอลื่น 74,590 41,360 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและผยแพร 900 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวตอร์ 5,750 31,280 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 206,213.9 217,520 335,000 300,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 443,181.73 470,948.31 455,000 -12.09 % 400,000

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 66,255.37 25,294.09 30,000 -33.33 % 20,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 8,299.47 4,442.64 10,000 0 % 10,000

คาบริ ารไปรษณีย์ 11,171 8,411 35,000 -42.86 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม 146,526 125,019 150,000 -33.33 % 100,000

คาชาพื้นที่ว็บไซต์ และคาธรรมนียมที่ ี่ยวขຌอง 0 0 0 100 % 9,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 675,433.57 634,115.04 680,000 559,500

รวมงบด้าเนินงาน 1,775,570.37 1,756,228.66 3,008,400 1,991,071

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานั งาน

 ຌาอี้พรຌอมพนั พิง 1,600 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อ ຌาอี้สํานั งาน 0 4,000 26,500 -100 % 0

คาจัดซื้อครื่องปรับอา าศ ขนาด 56,000 
บีทียู

0 0 115,600 -100 % 0

คาจัดซื้อตูຌ ็บอ สารหล็ บานลื่อน 0 8,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อตูຌหล็  0 4,200 0 0 % 0

คาจัดซื้อตูຌหล็  2 บานพับ 0 0 13,200 -100 % 0

คาจัดซื้อตูຌอ สาร บานลื่อน ระจ  ขนาด 
5 ฟุต          

0 0 14,100 -100 % 0

คาจัดซื้อโตຍะทํางาน ขนาด 4 ฟุต 0 0 10,000 -100 % 0

ตูຌ ระจ แบบบานลื่อน 5 ฟุต 8,600 0 0 0 % 0

โตຍะคอมพิวตอร์ 2,700 0 0 0 % 0

พัดลม 18 น้ิว แบบติดผนัง 1,850 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์หรืออิล็ ทรอนิ ส์

คาครื่องคอมพิวตอร์โนຍตบุຍ 0 22,000 0 0 % 0

คาครื่องพิมพ์ 0 7,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อคอมพิวตอร์        0 0 17,000 -100 % 0

คาจัดซื้อคาครื่องพิมพ์ 0 0 15,000 -100 % 0

ครื่องคอมพิวตอร์สําหรับงานสํานั งาน* 16,000 0 0 0 % 0

อุป รณ์อานบัตรแบบอน ประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

1,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,150 45,700 211,400 0

รวมงบลงทุน 32,150 45,700 211,400 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งินอุดหนุนองค์ รป ครองสวนทຌองถิ่น

โครง ารศูนย์ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย
หลือประชาชนขององค์ รป ครองสวน
ทຌองถิ่น อําภอชียงคํา จังหวัดพะยา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0 0 0 100 % 16,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

อุดหนุนโครง ารศูนย์ปฏิบัติ ารรวมใน าร
ชวยหลือประชาชนขององค์ รป ครงอสวน
ทຌองถิ่น อําภอชียงคํา จังหวัดพะยา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

0 18,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครง ารศูนย์ปฏิบัติ ารรวมใน าร
ชวยหลือประชาชนขององค์ รป ครงอสวน
ทຌองถิ่น อําภอชียงคํา จังหวัดพะยา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 0 16,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 18,000 16,000 16,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 18,000 16,000 16,000

รวมงานบริหารทั่วไป 9,207,387.37 9,349,628.66 10,665,174 9,760,691

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

งินดือนขຌาราช าร หรือพนั งานสวนทຌองถิ่น 0 0 0 100 % 237,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 0 237,600

รวมงบบุคลากร 0 0 0 237,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาชาบຌาน 0 0 0 100 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 48,000

ค่าใช้สอย
รายจายพื่อใหຌไดຌมาซึ่งบริ าร

คาจຌางที่ปรึ ษาพื่อศึ ษาวิจัย 0 0 0 100 % 15,000

รายจาย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมขຌา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครง ารจัดวทีประชาคมพื่อ ารจัดทํา
แผนพัฒนาทຌองถิ่นและ ารจัดทําแผนชุมชน

3,450 0 0 0 % 0

โครง ารจัดวทีประชาคมพื่อ ารจัดทํา
แผนพัฒนาทຌองถิ่นและ ารจัดทําแผนชุมชน 
     

0 0 20,000 -100 % 0

โครง ารจัดวทีประชาคมพื่อทําแผน
พัฒนาทຌองถิ่น ทศบาลตําบลวียง

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 3,450 0 20,000 25,000

รวมงบด้าเนินงาน 3,450 0 20,000 73,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

รายจายอื่น

คาจຌางที่ปรึ ษาพื่อศึ ษาวิจัย 0 10,000 0 0 % 0

คาจຌางที่ปรึ ษาพื่อศึ ษาวิจัย      
0 0 15,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอ่ืน 0 10,000 15,000 0

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 10,000 15,000 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,450 10,000 35,000 310,600

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

งินดือนขຌาราช าร หรือพนั งานสวนทຌองถิ่น 1,769,340 1,864,260 2,162,980 8.16 % 2,339,460

งินประจําตําแหนง 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนั งานจຌาง 96,740 115,000 142,200 3.04 % 146,520

งินพิ่มตาง ๆ ของพนั งานจຌาง 0 17,850 17,920 -28.01 % 12,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,926,080 2,057,110 2,383,100 2,558,880

รวมงบบุคลากร 1,926,080 2,057,110 2,383,100 2,558,880
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูຌปฏิบัติราช ารอันป็นประโยชน์แ 
องค์ รป ครองสวนทຌองถิ่น

339,100 299,750 250,000 -60 % 100,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 21,840 49,300 30,000 0 % 30,000

คาชาบຌาน 188,500 246,000 285,000 7.37 % 306,000

งินชวยหลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวยหลือ ารศึ ษาบุตรขຌา
ราช าร/พนั งาน/ลู จຌางประจํา

0 0 0 100 % 21,800

รวมค่าตอบแทน 556,640 604,545 578,800 457,800

ค่าใช้สอย
รายจายพื่อใหຌไดຌมาซึ่งบริ าร

รายจายพื่อใหຌไดຌมาซึ่งบริ าร 407,904 480,830 503,400 -100 % 0

คาจຌางหมาบริ าร 0 0 0 100 % 122,000

คาธรรมนียมและคาลงทะบียนตางๆ 0 0 0 100 % 5,000

โครง ารจัดทําระบบแผนที่ภาษีและ
ทะบียนทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 50,000

รายจาย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมขຌา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 คาใชຌจายใน ารดินทางไปราช าร 139,216 84,975 80,000 -100 % 0

คาใชຌจายใน ารดินทางไปราช าร 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาลงทะบียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม 8,040 19,965 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 555,160 585,770 603,400 247,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน 59,866.8 67,581.9 70,000 21.43 % 85,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุงานบຌานงานครัว 9,993 11,565 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,970 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุชื้อพลิงและหลอลื่น 2,100 1,270.93 4,000 0 % 4,000

วัสดุโฆษณาและผยแพร 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวตอร์ 28,970 21,034 40,000 -37.5 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 102,899.8 101,451.83 132,000 147,000

รวมงบด้าเนินงาน 1,214,699.8 1,291,766.83 1,314,200 851,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานั งาน

คาจัดซื้อ ຌาอี้สํานั งาน 0 4,000 16,000 -100 % 0

คาจัดซื้อครื่องปรับอา าศ 0 42,400 0 0 % 0

คาจัดซื้อโตຍะวางคอมพิวตอร์ 0 2,900 0 0 % 0

ตูຌ ็บอ สาร 4 ลิ้นชั  16,800 4,200 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ตูຌ ็บอ สารแบบบานลื่อน ขนาด 5 ฟุต 9,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์หรืออิล็ ทรอนิ ส์

คาครื่องคอมพิวตอร์สําหรับประมวลผล
แบบที่ 2 

0 30,000 0 0 % 0

คาครื่องพิมพ์ 0 7,500 0 0 % 0

คาครื่องพิมพ์ Multifunction 0 38,000 0 0 % 0

คาครื่องพิมพ์ 0 0 7,500 -100 % 0

คาครื่องสํารองไฟครื่องคอมพิวตอร์  0 2,500 0 0 % 0

ครื่องคอมพิวตอร์ 16,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 41,800 131,500 23,500 0

รวมงบลงทุน 41,800 131,500 23,500 0

รวมงานบริหารงานคลัง 3,182,579.8 3,480,376.83 3,720,800 3,410,680

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

งินดือนขຌาราช าร หรือพนั งานสวนทຌองถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 0 355,320

รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 355,320

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,393,417.17 12,840,005.49 14,420,974 13,837,291
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

งินดือนขຌาราช าร หรือพนั งานสวนทຌองถิ่น 324,360 338,340 117,670 -100 % 0

คาตอบแทนพนั งานจຌาง 468,280 487,560 504,000 -100 % 0

งินพิ่มตาง ๆ ของพนั งานจຌาง 12,020 4,380 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 804,660 830,280 621,670 0

รวมงบบุคลากร 804,660 830,280 621,670 0

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาชาบຌาน 41,000 48,000 48,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 41,000 48,000 48,000 0

ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมขຌา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 คาใชຌจายใน ารดินทางไปราช าร 0 0 10,000 -100 % 0

 โครง ารรณรงค์ป้อง ันและแ ຌไขปัญหายา
สพติด

0 0 15,000 -100 % 0

โครง ารรณรงค์ป ป้องและทิดทูลสถาบัน
ชาติ ศาสนาและพระมหา ษัตริย์

0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครง ารรณรงค์ป้อง ันและแ ຌไขปัญหายา
สพติด

0 0 0 100 % 15,000

โครง ารรณรงค์ป้อง ันและลดอุบัติหตุทาง
ถนน

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม 15,780 9,630 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 15,780 9,630 75,000 85,000

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 3,300 30,000 0 % 30,000

วัสดุชื้อพลิงและหลอลื่น 30,000 21,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 30,000 24,300 60,000 60,000

รวมงบด้าเนินงาน 86,780 81,930 183,000 145,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 891,440 912,210 804,670 145,000

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

งินดือนขຌาราช าร หรือพนั งานสวนทຌองถิ่น 0 0 0 100 % 239,640

คาตอบแทนพนั งานจຌาง 0 0 0 100 % 519,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 0 758,880

รวมงบบุคลากร 0 0 0 758,880
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูຌปฏิบัติราช ารอันป็นประโยชน์แ 
องค์ รป ครองสวนทຌองถิ่น

19,200 9,900 20,000 0 % 20,000

คาชาบຌาน 0 0 0 100 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 19,200 9,900 20,000 68,000

ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมขຌา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชຌจายใน ารดินทางไปราช าร 0 0 0 100 % 7,000

คาลงทะบียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 3,000

โครง ารฝึ อบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพลรือน

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000

ค่าวัสดุ
วัสดุครื่องแตง าย 10,000 0 10,000 200 % 30,000

วัสดุครื่องดับพลิง 9,500 37,350 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 19,500 37,350 40,000 80,000

รวมงบด้าเนินงาน 38,700 47,250 60,000 188,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 38,700 47,250 60,000 946,880

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 930,140 959,460 864,670 1,091,880
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

งินดือนขຌาราช าร หรือพนั งานสวนทຌองถิ่น 730,080 857,820 1,123,680 8.6 % 1,220,280

งินประจําตําแหนง 42,000 46,500 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนั งานจຌาง 155,900 162,960 167,880 3 % 172,920

งินพิ่มตาง ๆ ของพนั งานจຌาง 3,520 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 931,500 1,067,280 1,351,560 1,453,200

รวมงบบุคลากร 931,500 1,067,280 1,351,560 1,453,200

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูຌปฏิบัติราช ารอันป็นประโยชน์แ 
องค์ รป ครองสวนทຌองถิ่น

0 0 3,000 -100 % 0

คาชาบຌาน 54,500 82,000 192,000 -27.08 % 140,000

รวมค่าตอบแทน 54,500 82,000 195,000 140,000

ค่าใช้สอย
รายจายพื่อใหຌไดຌมาซึ่งบริ าร

รายจายพื่อใหຌไดຌมาซึ่งบริ าร 256,000 280,000 477,000 -100 % 0

คาจຌางหมาบริ าร 0 0 0 100 % 248,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาชาครื่องถายอ สาร 0 0 0 100 % 24,000

รายจาย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมขຌา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

  คาใชຌจายใน ารดินทางไปราช าร 59,936 59,642 254,500 -100 % 0

 คาพวงมาลัย ชอดอ ไมຌ ระชຌาดอ ไมຌ 
พวงมาลา ดอ ไมຌ และธูปทียน  

1,000 0 0 0 % 0

คาใชຌจายใน ารดินทางไปราช าร 0 0 0 100 % 15,000

คาลงทะบียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม 34,420 31,270 60,000 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 351,356 370,912 791,500 362,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน 75,656 29,439 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,140 2,100 10,000 0 % 10,000

วัสดุชื้อพลิงและหลอลื่น 30,000 21,200 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและผยแพร 8,169 4,896 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวตอร์ 14,650 15,000 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 158,615 72,635 85,000 95,000

รวมงบด้าเนินงาน 564,471 525,547 1,071,500 597,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานั งาน

คาจัดซื้อ ຌาอี้สํานั งาน แบบมีลຌอลื่อน มี
พนั ทຌาวแขน ขาอลูมินียมอัลลอย ปรับ
ระดับขึ้นลงไดຌ 

0 16,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อโตຍะคอมพิวตอร์ 0 1,350 0 0 % 0

คาจัดซื้อโตຍะทํางานหล็  ขนาด 4 ฟุต 0 12,600 0 0 % 0

ตูຌ ็บอ สาร 2 บาน ปิดมือจับ ชนิดปิด 12,600 0 0 0 % 0

ตูຌ ็บอ สารบานลื่อน ระจ  ขนาด 4 ฟุตุ 8,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ ารศึ ษา

คาจัดซื้อโตຍะรียนแบบ ลุมพรຌอม ຌาอี้ 0 18,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบຌานงานครัว

คาจัดซื้อครื่องซั ผຌา 0 33,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์หรืออิล็ ทรอนิ ส์

คาจัดซื้อครื่องคอมพิวตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 

0 30,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีด
หมึ พรຌอมติดต้ังถังหมึ พิมพ์ (Ink Tank 

Printer) 

0 7,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 2,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครื่องคอมพิวตอร์โนຍตบุค 16,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,600 122,550 0 0

รวมงบลงทุน 36,600 122,550 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 1,532,571 1,715,377 2,423,060 2,050,200

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

งินดือนขຌาราช าร หรือพนั งานสวนทຌองถิ่น 865,740 912,180 1,986,860 0.39 % 1,994,580

งินวิทยฐานะ 42,000 42,000 159,000 32.08 % 210,000

คาตอบแทนพนั งานจຌาง 562,205 445,470 555,720 1.86 % 566,040

งินพิ่มตาง ๆ ของพนั งานจຌาง 30,195 13,795 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,500,140 1,413,445 2,725,580 2,794,620

รวมงบบุคลากร 1,500,140 1,413,445 2,725,580 2,794,620

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาบี้ยประชุม 0 10,875 22,200 0 % 22,200

คาชาบຌาน 0 0 0 100 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งินชวยหลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวยหลือ ารศึ ษาบุตรขຌา
ราช าร/พนั งาน/ลู จຌางประจํา

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 6,350 16,275 45,400 97,200

ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมขຌา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครง าร ีฬาสีสัมพันธ์ สถานศึ ษาใน
สัง ัดทศบาลตําบลวียง

30,000 30,000 0 0 % 0

 โครง ารปิดโล ทัศน์ด็ ศูนย์พัฒนาด็
ล็ ทศบาลตําบลวียง   

9,965 0 0 0 % 0

 โครง ารปิดโล ทัศน์นั รียนโรงรียน
ทศบาลตําบลวียง   

9,925 0 0 0 % 0

 โครง ารฝึ อบรมพิ่มพูนความรูຌดຌาน าร
พัฒนา ารลี้ยงดูด็ ในสถานศึ ษา

14,370 0 0 0 % 0

โครง าร ีฬาสีสัมพันธ์ สถานศึ ษาในสัง ัด
ทศบาลตําบลวียง

0 0 0 100 % 30,000

โครง ารจัดงาน ิจ รรมวันด็ แหงชาติ 0 0 0 100 % 60,000

โครง ารจัดงานวันด็ แหงชาติ 60,000 60,000 0 0 % 0

โครง ารปิดโล ทัศน์ด็ ศูนย์พัฒนาด็
ล็ ทศบาลตําบลวียง

0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครง ารปิดโล ทัศน์โรงรียนทศบาล
ตําบลวียง

0 0 0 100 % 10,000

โครง ารฝึ อบรมพิ่มพูนความรูຌดຌาน าร
พัฒนา ารลี้ยงดูด็ ในสถานศึ ษา

0 0 0 100 % 15,000

โครง ารพัฒนาศั ยภาพคณะ รรม าร
บริหารศูนย์พัฒนาด็ ล็ ทศบาลตําบล
วียง

0 8,843 10,000 0 % 10,000

โครง ารพัฒนาศั ยภาพคณะ รรม าร
สถานศึ ษาขั้นพื้นฐานโรงรียนทศบาล
ตําบลวียง

0 8,399 10,000 0 % 10,000

โครง ารสงสริม ารจัด ิจ รรมตลาดนัด
วิชา าร

0 0 0 100 % 20,000

โครง ารสงสริม ารจัด ิจ รรมตลาดนัด
วิชา าร  จํานวน

20,000 0 20,000 -100 % 0

โครง ารสนับสนุนคาใชຌจาย ารบริหาร
สถานศึ ษาโรงรียนทศบาลตําบลวียง

551,325 577,340 654,650 6.74 % 698,800

โครง ารสนับสนุนคาใชຌจาย ารบริหาร
สถานศึ ษาศูนย์พัฒนาด็ ล็  ทศบาล
ตําบลวียง

194,020 255,180 276,800 1.08 % 279,800

รวมค่าใช้สอย 889,605 939,762 971,450 1,143,600

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบຌานงานครัว 45,000 64,976 65,000 782.46 % 573,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาอาหารสริม (นม) 463,071.52 413,374.42 513,600 -100 % 0

วัสดุ อสรຌาง 40,967 34,697 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุ าร ษตร 14,985 19,480 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 564,023.52 532,527.42 628,600 613,600

รวมงบด้าเนินงาน 1,459,978.52 1,488,564.42 1,645,450 1,854,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานั งาน

คาจัดซื้อพัดลมโคจร 0 22,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ ารแพทย์

ครื่องดูดอา าศ ขนาด 8 น้ิว 0 18,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบຌานงานครัว

ครื่องตัดหญຌา 0 8,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 50,200 0 0

รวมงบลงทุน 0 50,200 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งินอุดหนุนสวนราช าร

อุดหนุนโรงรียนสัง ัด สพฐ (โรงรียนบຌาน
ปี้)

254,000 214,020 240,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงรียนสัง ัด สพฐ (โรงรียน
บຌานพระน่ังดิน)

0 0 0 100 % 504,000

อุดหนุนโรงรียนสัง ัด สพฐ (โรงรียน
บຌานพระน่ังดิน) 441,000 399,480 452,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงรียนสัง ัด สพฐ. (โรงรียนบຌาน
ปี้)

0 0 0 100 % 252,000

รวมเงินอุดหนุน 695,000 613,500 692,000 756,000

รวมงบเงินอุดหนุน 695,000 613,500 692,000 756,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,655,118.52 3,565,709.42 5,063,030 5,405,020
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมขຌา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครง ารสงสริม ารรียนรูຌสําหรับด็ และ
ยาวชน

20,000 19,835 0 0 % 0

 โครง ารสงสริม ารศึ ษาภาษาตาง
ประทศ

20,000 0 0 0 % 0

โครง ารสงสริม ารรียนรูຌสําหรับด็ และ
ยาวชน

0 0 0 100 % 15,000

โครง ารสงสริม ารศึ ษาภาษาตาง
ประทศ

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 40,000 19,835 0 25,000

รวมงบด้าเนินงาน 40,000 19,835 0 25,000

รวมงานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ 40,000 19,835 0 25,000

รวมแผนงานการศึกษา 5,227,689.52 5,300,921.42 7,486,090 7,480,220
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

งินดือนขຌาราช าร หรือพนั งานสวนทຌองถิ่น 564,480 505,970 1,068,926 -8.52 % 977,880

งินพิ่มตาง ๆ ของขຌาราช าร หรือพนั งานสวน
ทຌองถิ่น

14,340 2,775 21,300 0 % 21,300

งินประจําตําแหนง 42,000 42,000 60,000 -15 % 51,000

คาตอบแทนพนั งานจຌาง 1,137,106 1,142,400 1,184,880 -85.02 % 177,480

งินพิ่มตาง ๆ ของพนั งานจຌาง 76,945 73,880 70,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,834,871 1,767,025 2,405,106 1,227,660

รวมงบบุคลากร 1,834,871 1,767,025 2,405,106 1,227,660

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูຌปฏิบัติราช ารอันป็นประโยชน์แ 
องค์ รป ครองสวนทຌองถิ่น

24,000 33,000 180,000 -40 % 108,000

คาชาบຌาน 54,500 72,000 72,000 0 % 72,000

งินชวยหลือ ารศึ ษาบุตร 25,000 12,500 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 103,500 117,500 252,000 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายพื่อใหຌไดຌมาซึ่งบริ าร

รายจายพื่อใหຌไดຌมาซึ่งบริ าร 115,043 133,920 208,108 -100 % 0

คาจຌางหมาบริ าร 0 0 0 100 % 90,240

คาธรรมนียมและคาลงทะบียนตางๆ 0 0 0 100 % 10,000

รายจาย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมขຌา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 คาใชຌจายดินทางไปราช าร 11,792 6,029 15,000 -100 % 0

คาใชຌจายใน ารดินทางไปราช าร 0 0 0 100 % 9,000

คาลงทะบียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 3,000

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม 56,190 120,665 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 183,025 260,614 273,108 162,240

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน 9,693 9,838 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบຌานงานครัว 20,000 9,800 15,000 33.33 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,000 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุชื้อพลิงและหลอลื่น 5,381.24 3,900 20,000 0 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ ารแพทย์ 55,998 77,382 138,620 -21.06 % 109,430

วัสดุ าร ษตร 0 0 0 100 % 7,000

วัสดุโฆษณาและผยแพร 8,352 9,504 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุครื่องแตง าย 14,800 14,974 20,000 -25 % 15,000

วัสดุคอมพิวตอร์ 11,920 9,490 12,000 25 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 129,144.24 134,888 228,620 219,430

รวมงบด้าเนินงาน 415,669.24 513,002 753,728 561,670

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานั งาน

 ຌาอี้สํานั งาน 8,000 0 0 0 % 0

ตูຌยาสามัญประจําบຌานแบบติดผนัง 800 0 0 0 % 0

โตຍะคอมพิวตอร์ 1,800 0 0 0 % 0

โตຍะทํางานหล็ พรຌอม ระจ 4,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์หรืออิล็ ทรอนิ ส์

ครื่องคอมพิวตอร์ 30,000 0 0 0 % 0

ครื่องพิมพ์ Multfunction แบบฉีดหมึ 7,900 0 0 0 % 0

ครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA  0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 53,000 2,500 0 0

รวมงบลงทุน 53,000 2,500 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งินอุดหนุนองค์ รประชาชน

อุดหนุนหมูบຌาน/ชุมชน ตามแนวทาง
โครง ารตามพระราชดําริดຌานสาธารณสุข

200,000 200,000 200,000 0 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 200,000 200,000 200,000 200,000

รวมงบเงินอุดหนุน 200,000 200,000 200,000 200,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 2,503,540.24 2,482,527 3,358,834 1,989,330

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมขຌา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารอบรมผูຌประ อบ ารรຌานอาหาร
และ แผงลอยรຌานคຌารຌานชําความปลอดภัย
ดຌานอาหารและตลาดสดนาซื้อ

19,600 0 15,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครง ารอบรมผูຌประ อบ ารรຌานอาหาร
และแผงลอยรຌานคຌารຌานชําความปลอดภัย
ดຌานอาหารและตลาดสดนาซื้อ

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 19,600 0 15,000 20,000

รวมงบด้าเนินงาน 19,600 0 15,000 20,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 19,600 0 15,000 20,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,523,140.24 2,482,527 3,373,834 2,009,330

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

งินดือนขຌาราช าร หรือพนั งานสวนทຌองถิ่น 247,260 84,560 113,685 212.55 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 247,260 84,560 113,685 355,320

รวมงบบุคลากร 247,260 84,560 113,685 355,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาชาบຌาน 36,000 16,000 0 0 % 0

งินชวยหลือ ารศึ ษาบุตร 3,600 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 39,600 16,000 0 0

รวมงบด้าเนินงาน 39,600 16,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 286,860 100,560 113,685 355,320

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาชาบຌาน 4,000 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,000 0 0 0

รวมงบด้าเนินงาน 4,000 0 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 4,000 0 0 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 290,860 100,560 113,685 355,320

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

งินดือนขຌาราช าร หรือพนั งานสวนทຌองถิ่น 885,867 874,680 1,033,860 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งินประจําตําแหนง 42,000 42,000 60,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนั งานจຌาง 411,875 424,440 434,040 -100 % 0

งินพิ่มตาง ๆ ของพนั งานจຌาง 30,145 23,460 20,020 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,369,887 1,364,580 1,547,920 0

รวมงบบุคลากร 1,369,887 1,364,580 1,547,920 0

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาชาบຌาน 126,500 147,000 168,000 -100 % 0

งินชวยหลือ ารศึ ษาบุตร 27,700 37,350 71,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 154,200 184,350 239,000 0

ค่าใช้สอย
รายจายพื่อใหຌไดຌมาซึ่งบริ าร

รายจายพื่อใหຌไดຌมาซึ่งบริ าร 291,514 282,550 300,000 -100 % 0

คาจຌางหมาบริ าร 0 0 0 100 % 108,000

รายจาย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมขຌา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชຌจายใน ารดินทางไปราช าร 27,660 27,316 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม 22,305 40,870 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 341,479 350,736 380,000 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน 19,956 21,161 30,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 23,000 11,200 30,000 -100 % 0

วัสดุชื้อพลิงและหลอลื่น 46,288 35,944 100,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวตอร์ 39,998 34,429 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 129,242 102,734 190,000 0

รวมงบด้าเนินงาน 624,921 637,820 809,000 108,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์หรืออิล็ ทรอนิ ส์

ครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึ  (Inkjet Printer) 

สําหรับ ระดาษขนาด อ 3
7,100 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,100 0 0 0

รวมงบลงทุน 7,100 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,001,908 2,002,400 2,356,920 108,000

งานไฟฟ้าและประปา
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายพื่อใหຌไดຌมาซึ่งบริ าร

รายจายพื่อใหຌไดຌมาซึ่งบริ าร 26,000 24,000 120,000 -100 % 0
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม 149,350 129,504.02 275,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 175,350 153,504.02 395,000 0

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 69,989 89,534 220,000 -100 % 0

วัสดุ อสรຌาง 263,391 415,723 450,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 333,380 505,257 670,000 0

รวมงบด้าเนินงาน 508,730 658,761.02 1,065,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานั งาน

 ຌาอี้สํานั งาน แบบลຌอลื่อน มีพนั ทຌาว
แขน 

0 8,000 0 0 % 0

ครื่องปรับอา าศ ขนาด 36,000 บีทียู 0 46,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ อสรຌาง

ชุดทดสอบหาคายุบตัวของคอน รีต 
Slump Test พรຌอมอุป รณ์  

0 5,500 0 0 % 0

แบบหลอลู ปูน แบบหลอคอน รีตทรงสี่
หลี่ยม ขนาด 15 x 15 x 15  ซม. 

0 13,000 0 0 % 0

สวานจาะโรตารี่  HR 2061 x 26 mm. 0 5,850 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์โรงงาน

ครื่องจียร ขนาด 4 น้ิว  0 1,250 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

ลຌองวัดระดับ ขนาด ําลังขยาย ๓๐ ทา   0 34,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 114,100 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อสรຌางสิ่งสาธารณูปโภค

โครง าร อสรຌางงานวางทอระบายนํ้า คสล. 
หมู 9 บຌานดอนแ ຌว

0 263,909.4 0 0 % 0

โครง าร อสรຌางถนนคอน รีตสริมหล็  
(บริวณนานายอาคม ดีปัญญา ถึง นานาย
มานะ  จรอํา)

0 338,000 0 0 % 0

โครง าร อสรຌางรางระบายนํ้า คสล. หมู 
10 บຌานปี้

0 145,000 0 0 % 0

โครง าร อสรຌางรางระบายนํ้า คสล. หมู 5 
บຌานไชยพรม

0 209,300 0 0 % 0

โครง าร อสรຌางรางระบายนํ้า คสล. หมู 6 
บຌานวียง

0 295,000 0 0 % 0

โครง าร อสรຌางรางระบายนํ้า คสล. หมู 8 
บຌานดอนไชย

0 295,000 0 0 % 0

โครง ารปรับปรุงถนนดินลู รัง หมู 9 (สวน
นายสาย  อิ่นคํา - วังถ้ํา) หมู 9

0 75,000 0 0 % 0
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โครง ารปรับปรุงถนนลู รัง หมู 5 (บริวณ
สะพานรองนอด-นานายลຌวน) 

0 57,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสรຌาง

คาปรับปรุง/ตอติมอาคารรียนและอาคาร
ประ อบโรงรียน ทต.วียง

138,000 0 150,000 -100 % 0

คาออ แบบ คาควบคุมงานที่จายใหຌแ อ ชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอ พื่อใหຌไดຌมาซึ่งสิ่ง อ
สรຌาง

คาออ แบบ  คาควบคุมงานที่จายใหຌแ 
อ ชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอ พื่อ
ใหຌไดຌมาซึ่งสิ่ง อสรຌาง

123,000 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 261,000 1,678,209.4 350,000 0

รวมงบลงทุน 261,000 1,792,309.4 350,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งินอุดหนุนสวนราช าร

อุดหนุน ารไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาชียงคํา 
ตามโครง ารขยายขตไฟฟ้าในขตทศบาล
ตําบลวียง

0 0 178,200 -100 % 0

อุดหนุน ารไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาชียงคํา 
ตามโครง ารขยายขตระบบแรงตํ่าและไฟ
สาธารณะ

0 170,826.04 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งินอุดหนุนรัฐวิสาห ิจ

อุดหนุน ารไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาขียงคํา 
ตามโครง ารขยายขตไฟฟ้าในขตทศบาล
ตําบลวียง

0 0 0 100 % 544,480

รวมเงินอุดหนุน 0 170,826.04 178,200 544,480

รวมงบเงินอุดหนุน 0 170,826.04 178,200 544,480

รวมงานไฟฟ้าและประปา 769,730 2,621,896.46 1,593,200 544,480

งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

คาตอบแทนพนั งานจຌาง 0 0 0 100 % 158,520

งินพิ่มตาง ๆ ของพนั งานจຌาง 0 0 0 100 % 900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 0 159,420

รวมงบบุคลากร 0 0 0 159,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบด้าเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุ าร ษตร 5,880 13,270 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 5,880 13,270 15,000 15,000

รวมงบด้าเนินงาน 5,880 13,270 15,000 15,000

รวมงานสวนสาธารณะ 5,880 13,270 15,000 174,420

งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

คาตอบแทนพนั งานจຌาง 0 0 0 100 % 1,041,720

งินพิ่มตาง ๆ ของพนั งานจຌาง 0 0 0 100 % 62,580

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 0 1,104,300

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,104,300

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายพื่อใหຌไดຌมาซึ่งบริ าร

รายจายพื่อใหຌไดຌมาซึ่งบริ าร 1,632,330 1,799,997.12 1,700,000 -100 % 0

คาใชຌจายใน ารจຌางดํานิน าร ็บ ขนและ
ําจัดขยะ

0 0 0 100 % 1,700,000
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจาย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมขຌา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารชุมชนสงสริมสิ่งแวดลຌอมดຌาน าร
จัด ารขยะในครัวรือน

0 0 0 100 % 20,000

โครง ารชุมชนสงสริมสิ่งแวดลຌอมดຌาน าร
จัด ารขยะในครัวรือน 

29,400 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,661,730 1,799,997.12 1,720,000 1,720,000

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 19,800 20,000 0 % 20,000

วัสดุชื้อพลิงและหลอลื่น 59,253.58 51,200 60,000 0 % 60,000

วัสดุอื่น 27,750 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 87,003.58 71,000 110,000 110,000

รวมงบด้าเนินงาน 1,748,733.58 1,870,997.12 1,830,000 1,830,000

รวมงานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,748,733.58 1,870,997.12 1,830,000 2,934,300

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,526,251.58 6,508,563.58 5,795,120 3,761,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมขຌา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

04 โครง ารสายใยรั ครอบครัวอบอุน 20,000 0 0 0 % 0

05.  โครง ารปลู ตຌนไมຌพื่อพิ่มพื้นที่สี
ขียวลดภาวะโล รຌอน

4,540 0 0 0 % 0

06. โครง ารฝ้าระวังและคุຌมครองด็  
(CPMS)

10,500 0 0 0 % 0

07.   โครง ารรณรงค์ควบคุมป้อง ันโรค
อดส์

15,275 14,655 0 0 % 0

08.  โครง ารอบรมแ ຌไขปัญหาโรคอดส์
ในชุมชน 

3,695 14,530 0 0 % 0

09. โครง ารควบคุมป้อง ันโรคไขຌลือด
ออ  

15,540 0 0 0 % 0

12. โครง ารฝึ อมรมอาชีพสริมใหຌแ พอ
บຌาน

20,000 0 0 0 % 0

โครง ารแ ຌไขปัญหาโรคอดส์ในชุมชน 0 0 0 100 % 15,000

โครง ารควบคุมป้อง ันโรคไขຌลือดออ 0 0 20,000 -100 % 0

โครง ารควบคุมป้อง ันโรคพิษสุนัขบຌา 0 0 10,000 0 % 10,000
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โครง ารควบคุมและป้อง ันไขຌลือดออ 0 0 0 100 % 20,000

โครง ารปลู ตຌนไมຌพื่อพิ่มพื้นที่สีขียวลด
ภาวะโล รຌอน

0 0 5,000 0 % 5,000

โครง ารป้อง ันและแ ຌไขปัญหา
สถาน ารณ์ฝุ่นละอองขนาดล็  PM 2.5

0 0 20,000 0 % 20,000

โครง ารป้อง ันและระงับโรคติดตอชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

0 0 20,000 0 % 20,000

โครง ารฝึ อบรมสรຌางจิตสํานึ ใน าร
อนุรั ษ์ทรัพยา รธรรมชาติ คลองสวย นํ้า
ใส

0 0 20,000 -100 % 0

โครง ารฝึ อบรมสรຌางจิตสํานึ ใน าร
อนุรั ษ์ทรัพยา รธรรมชาติคลองสวย นํ้าใส

0 0 0 100 % 20,000

โครง ารฝึ อบรมอาสาสมัครทຌองถิ่นรั ษ์
โล ตําบลวียง

0 0 0 100 % 15,000

โครง ารฝึ อบรมอาสาสมัครทຌองถิ่นรั ษ์
โล ตําบลวียง       0 0 5,000 -100 % 0

โครง ารฝึ อมรมอาชีพสริมใหຌแ พอบຌาน 0 0 20,000 -100 % 0

โครง ารฝึ อมรมอาชีพสริมใหຌแ สตรี 0 0 20,000 -100 % 0

โครง ารฝ้าระวังและคุຌมครองด็  (CPMS) 0 0 18,000 -100 % 0

โครง ารรณรงค์ควบคุมป้อง ันโรคอดส์ 0 0 15,000 0 % 15,000

โครง ารสายใยรั ครอบครัวอบอุน 0 0 0 100 % 20,000
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โครง ารสายใยรั ครอบครัวอบอนุ 0 0 20,000 -100 % 0

โครง ารอบรมแ ຌไขปัญหาโรคอดส์ใน
ชุมชน

0 0 15,000 -100 % 0

โครง ารอบรมป้อง ัน ารต้ังครรภ์ไมพรຌอม
และ อนวัยอันควรในวัยรุน

0 0 7,000 -100 % 0

โครง ารอบรมอาชีพใหຌ ับประชาชน 30,667 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 120,217 29,185 265,000 160,000

รวมงบด้าเนินงาน 120,217 29,185 265,000 160,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 120,217 29,185 265,000 160,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 120,217 29,185 265,000 160,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบด้าเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุ ีฬา 9,717 9,730 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 9,717 9,730 10,000 5,000

รวมงบด้าเนินงาน 9,717 9,730 10,000 5,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 9,717 9,730 10,000 5,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
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งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมขຌา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

     1.2  โครง ารจัดงานประพณี
สง รานต์ 

19,950 0 0 0 % 0

    1.6 โครง ารฝึ อบรมมัคคุทศ ์ทຌองถิ่น 
  

10,000 0 0 0 % 0

   1.5 โครง ารสงสริม ารรียนรูຌดຌาน
วัฒนธรรมประพณี

10,000 0 0 0 % 0

  1.1 โครง ารสืบสานวัฒนธรรมประพณี
วันขຌาพรรษา   

14,680 15,000 0 0 % 0

 1.4  โครง ารสงสริมศิลปวัฒนธรรมทຌอง
ถิ่น 

10,000 9,430 0 0 % 0

 1.8 โครง ารสงสริมและพัฒนาแหลงทอง
ที่ยวในขตทศบาลตําบลวียง

20,000 0 0 0 % 0

1.3 โครง ารสงสริมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับด็ และยาวชน 

20,000 0 0 0 % 0
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โครง ารจัดงานประพณีสง รานต์ 0 0 0 100 % 20,000

โครง ารสงสริม ารรียนรูຌดຌานวัฒนธรรม
ประพณี

0 0 0 100 % 10,000

โครง ารสงสริมงานประพณีลอย ระทง 0 0 0 100 % 10,000

โครง ารสงสริมศิลปวัฒนธรรมทຌองถิ่น 0 0 0 100 % 10,000

โครง ารสืบสานวัฒนธรรมประพณีวันขຌา
พรรษา

0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 104,630 24,430 15,000 65,000

รวมงบด้าเนินงาน 104,630 24,430 15,000 65,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 104,630 24,430 15,000 65,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 114,347 34,160 25,000 70,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  17:09 หนຌา : 45/56

User
Typewriter
75



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

งินดือนขຌาราช าร หรือพนั งานสวนทຌองถิ่น 0 0 0 100 % 924,960

งินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 51,000

คาตอบแทนพนั งานจຌาง 0 0 0 100 % 286,920

งินพิ่มตาง ๆ ของพนั งานจຌาง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 0 1,274,880

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,274,880

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 0 0 0 100 % 30,000

คาชาบຌาน 0 0 0 100 % 122,000

งินชวยหลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวยหลือ ารศึ ษาบุตรขຌา
ราช าร/พนั งาน/ลู จຌางประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 162,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  17:09 หนຌา : 46/56

User
Typewriter
76



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายพื่อใหຌไดຌมาซึ่งบริ าร

คาจຌางหมาบริ าร 0 0 0 100 % 50,000

รายจาย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมขຌา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชຌจายใน ารดินทางไปราช าร 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะบียนใน ารฝึ อบรม 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 315,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานั งาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุ อสรຌาง 0 0 0 100 % 250,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุชื้อพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 490,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 0 967,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,241,880
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งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

งินดือนขຌาราช าร หรือพนั งานสวนทຌองถิ่น 0 0 0 100 % 552,300

งินพิ่มตาง ๆ ของขຌาราช าร หรือพนั งานสวน
ทຌองถิ่น

0 0 0 100 % 21,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 0 0 0 573,600

รวมงบบุคลากร 0 0 0 573,600

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาชาบຌาน 0 0 0 100 % 48,000

งินชวยหลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวยหลือ ารศึ ษาบุตรขຌา
ราช าร/พนั งาน/ลู จຌางประจํา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 78,000

ค่าใช้สอย
รายจายพื่อใหຌไดຌมาซึ่งบริ าร

คาออ แบบ คาควบคุมงานที่จายใหຌแ 
อ ชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอ

0 0 0 100 % 45,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 45,000

รวมงบด้าเนินงาน 0 0 0 123,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คา อสรຌางสิ่งสาธารณูป าร

อสรຌางพนัง ันดิน คสล. หมูที่ 9 (บริวณ
หนຌาบຌานนายสําลี ออนนวล - ปา ซอย 10 
หมู 9)

0 0 0 100 % 276,400

โครง าร อสรຌางถนน คสล. (ขຌางบຌาน อ
.สําราญ - ขຌางบຌานนายสะอาด)

0 0 0 100 % 101,400

โครง าร อสรຌางทอหลี่ยม คสล. ชนิดชอง
ทางดียว หมูที่ 5 ( บริวณนานายบุญสืบ 
มืองมูล )

0 0 0 100 % 199,500

โครง าร อสรຌางพนัง ันดิน คสล. หมูที่ 2 ( 
บริวณ ฌาปณสถาน บຌานคือ )

0 0 0 100 % 316,400

โครง าร อสรຌางพนัง ันดิน คสล. หมูที่ 3 ( 
บริวณขຌางบຌานนางจันดี ทะทาษี )

0 0 0 100 % 281,300

โครง าร อสรຌางพนัง ันดิน คสล. หมูที่ 4 ( 
บริวณขຌางบຌานนายชาญณรศ  วงศ์ศรี )

0 0 0 100 % 309,700

โครง าร อสรຌางรางระบายนํ้า คสล. 
(บริวณหนຌาบຌานนายถนอม   สุทธะ ถึง 
หนຌาบຌานนายอุดม  ชาญชัย)

0 0 0 100 % 131,900
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โครง าร อสรຌางรางระบายนํ้า คสล. 
(บริวณหนຌาบຌานนายผจญศิลป์ ถึงบຌานนาย
สะอาด)

0 0 0 100 % 196,700

โครง าร อสรຌางรางระบายนํ้า คสล. หมูที่ 
1 ( บริวณหนຌาบຌานนางบุญมี  ใจดี - หนຌา
บຌานนายจันทร์  หัวนา )

0 0 0 100 % 281,900

โครง าร อสรຌางรางระบายนํ้า คสล. หมูที่ 
10 (บริวณหนຌาบຌานนายอภิสิทธิ์  ธิวงค์ - 
หนຌาบຌานนายจันทร์  ใจดี)

0 0 0 100 % 136,100

โครง าร อสรຌางรางระบายนํ้า คสล. หมูที่ 
8 (บริวณหนຌาบຌาน ผอ.อดุลย์  ออนนวล - 
บຌาน อ.พันธนัน)

0 0 0 100 % 224,800

โครง าร อสรຌางรางสงนํ้า คสล. หมูที่ 5 ( 
บริวณนานายสาร์ - นานายหมาย มือง
มูล)

0 0 0 100 % 118,800

โครง ารปรับปรุงถนนลู รัง (สายทุงโน ถึง 
ทุงปี้)

0 0 0 100 % 99,600

โครง ารปรับปรุงถนนลู รัง (สายบอสຌม ถึง 
นานายทอน ลิ่นหอม)

0 0 0 100 % 55,800

คา อสรຌางสิ่งสาธารณูปโภค

โครง าร อสรຌางถนน คสล. (บริวณป่าสุ
สานคริสตจั รวียง) บຌานพระน่ังดิน หมูที่ 7 
 ตําบลวียง อําภอชียงคํา จังหวัดพะยา

0 0 208,400 -100 % 0
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โครง าร อสรຌางถนนคอน รีตสริมหล็
ออ สูพื้นที่ าร ษตร (บริวณนานายอาคม 
ดีปัญญา ถึงนานายมานะ จรอํา)  บຌานทราย 
หมูที่ 3  ตําบลวียง อําภอชียงคํา จังหวัด
พะยา

0 0 340,000 -100 % 0

โครง าร อสรຌางทอลอดหลี่ยม คสล. ชนิด
ชองทางดียว (บริวณนานางจันทร์ดี แจຌง
สวาง) บຌานปี้ หมู 1 ตําบลวียง  อําภอ
ชียงคํา จังหวัดพะยา

0 0 153,800 -100 % 0

โครง าร อสรຌางทอหลี่ยม คสล. ชนิด 1 
ชองทางดียว (บริวณถนนทุงโน-ทุงปี้) หมู 
10

0 168,000 0 0 % 0

โครง าร อสรຌางฝาย คสล. (บริวณนานาย
ชาญชัย ศรีคํา) บຌานลຌา หมูที่ 4 ตําบลวียง  
อําภอชียงคํา จังหวัดพะยา

0 0 54,400 -100 % 0

โครง าร อสรຌางพนัง ันดิน (บริวณหนຌา
วัดสันคืองาม) บຌานคือ หมู 2 ตําบลวียง 
อําภอชียงคํา จังหวัดพะยา

0 0 344,200 -100 % 0

โครง าร อสรຌางพนัง ันดิน คสล. (บริวณ
นานายสมบัติ  ลอยจริญ ถึง นานายสวาง 
มืองมูล) บຌานไชยพรม  หมูที่ 5  ตําบลวียง 
อําภอชียงคํา จังหวัดพะยา

0 0 334,700 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  17:09 หนຌา : 51/56

User
Typewriter
81



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครง าร อสรຌางพนัง ันดินคอน รีตสริม
หล็  (บริวณบຌานนายสมาน ไทยทาน ) 
หมู 1

0 139,000 0 0 % 0

โครง าร อสรຌางรางนํ้าคอน รีตสริมหล็  
รูปตัววี หมูที่ 1 (บริวณทุงหลวง ถึงนานาย
พรม) บຌานปี้ หมู 1 ตําบลวียง  อําภอชียง
คํา จังหวัดพะยา

0 0 67,100 -100 % 0

โครง าร อสรຌางรางระบายนํ้า (บริวณหนຌา
บຌานนายทวน ใจดี ถึง ขຌางบຌานนายพิ่ม
ศั ด์ิ ทองทา) บຌานปี้ หมูที่ 10 ตําบลวียง  
อําภอชียงคํา จังหวัดพะยา

0 0 122,300 -100 % 0

โครง าร อสรຌางรางระบายนํ้า คสล. 
(บริวณบຌานนายคําบง สุวรรณภาพ ถึง 
บຌานนายสน บุญนาค บຌาน ลຌา หมูที่ 4 
ตําบลวียง  อําภอชียงคํา จังหวัดพะยา

0 0 264,300 -100 % 0

โครง าร อสรຌางรางระบายนํ้า คสล. 
(บริวณหนຌาบຌาน จสอ.อัฒวัฒน์ บุญโย
ประ าร ถึง สามแย หนຌาบຌานนายมนัส 
โยธาดี) บຌานดอนไชย  หมูที่ 8  ตําบลวียง 
อําภอชียงคํา จังหวัดพะยา

0 0 354,800 -100 % 0

โครง าร อสรຌางรางระบายนํ้า คสล. 
(บริวณหนຌาบຌานนางออนแ ຌว ถึงบຌานนาง
ปราณี) บຌานวียง หมูที่  6  ตําบลวียง 
อําภอชียงคํา จังหวัดพะยา

0 0 338,900 -100 % 0
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โครง าร อสรຌางรางสงนํ้า คสล. รูปตัวยู 
(บริวณนานางแผน ถึงนานายสมัย ดะนัย) 
บຌานพระน่ังดิน หมูที่ 7  ตําบลวียง อําภอ
ชียงคํา จังหวัดพะยา

0 0 128,200 -100 % 0

โครง าร อสรຌางรางสงนํ้า คสล. รูปตัววี  
หมู 2 บຌานคือ

165,000 0 0 0 % 0

โครง าร อสรຌางรางสงนํ้าคอน รีตสริม
หล็ รูปตัวยู (บริวณขຌางฮองแหลง) บຌานลຌา 
หมูที่ 4  ตําบลวียง อําภอชียงคํา จังหวัด
พะยา

0 0 37,400 -100 % 0

โครง าร อสรຌางรางสงนํ้าในพื้นที่หมู 7 
บຌานพระน่ังดิน (บริวณนาแมอุຌยดีถึงนานาย
ประยูร  วียงคํา)

291,210.11 0 0 0 % 0

โครง าร อสรຌางศาลาอน ประสงค์ 
(บริวณฌาปนสถาน) บຌานคือ หมู 2

0 339,000 0 0 % 0

โครง ารปรับปรุงถนนลู รัง (สายทุงหลา) 
บຌานปี้ หมูที่ 10 ตําบลวียง  อําภอชียงคํา 
จังหวัดพะยา

0 0 92,100 -100 % 0

โครง ารปรับปรุงถนนลู รัง ขຌางโรงฆาสัตว์ 
บຌานปี้ หมูที่ 1 ตําบลวียง  อําภอชียงคํา 
จังหวัดพะยา

0 0 58,700 -100 % 0
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โครง ารปรับปรุงถนนลู รัง สายฮองแลຌง 
(บริวณฮองแลຌง) บຌานดอนแ ຌว หมูที่ 9 
ตําบลวียง  อําภอชียงคํา จังหวัดพะยา

0 0 36,800 -100 % 0

โครง ารปรับปรุงพนัง ันนํ้า คอน รีตสริม
หล็  (บริวณหนຌาบຌานนางแตง ถึง หนຌา
บຌานนางจันทร์ทอง) หมู 4

0 259,000 0 0 % 0

โครง ารวางทอ คสล. (บริวณหนຌาบຌาน
นายสวัสด์ิ ลิ่นหอม ถึง ขຌางบຌานนาย
สําราญ ทองทา) บຌานดอนแ ຌว หมูที่ 9 
ตําบลวียง อําภอชียงคํา จังหวัดพะยา

0 0 279,900 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสรຌาง

คาปรับปรุง/ซอมแซมอาคารรียนและ
อาคารประ อบโรงรียนทศบาลตําบลวียง

0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 456,210.11 905,000 3,216,000 2,880,300

รวมงบลงทุน 456,210.11 905,000 3,216,000 2,880,300

รวมงานก่อสร้าง 456,210.11 905,000 3,216,000 3,576,900

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 456,210.11 905,000 3,216,000 5,818,780

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  17:09 หนຌา : 54/56
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยวน่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมขຌา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง ารผลิตปุ๋ยอินทรีย์จา ขยะอินทรีย์
และศษวัสดุหลือใชຌจา ภาค าร ษตร

0 18,800 20,000 75 % 35,000

โครง ารผลิตปุ๋ยอินทรีย์จา ขยะอินทรีย์
และศษวัสดุหลือใชຌจา ภาค าร ษตร 
หมู 10

15,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 15,000 18,800 20,000 35,000

รวมงบด้าเนินงาน 15,000 18,800 20,000 35,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 15,000 18,800 20,000 35,000

รวมแผนงานการเกษตร 15,000 18,800 20,000 35,000

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม 18,000 7,470 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 18,000 7,470 30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  17:09 หนຌา : 55/56
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุ อสรຌาง 0 14,963 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 14,963 20,000 20,000

รวมงบด้าเนินงาน 18,000 22,433 50,000 50,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 18,000 22,433 50,000 50,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 18,000 22,433 50,000 50,000

รวมทุกแผนงาน 41,826,397.58 45,384,936.45 53,134,473 52,451,236

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  17:09 หนຌา : 56/56

User
Typewriter
86



 

 
        รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลเวียง 
อ าเภอเชียงค า   จังหวัดพะเยา 

        
                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  52,451,236  บาท แยกเปน็  

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 17,782,215 บาท 

  
งบกลาง รวม 17,782,215 บาท 

   
งบกลาง รวม 17,782,215 บาท 

   
คําช าระหนี้เงินกู๎ จ านวน 2,684,600 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําช าระหนี้เงินต๎นปีท่ี 9 ให๎กับส านักงานเงินทุน 

สํงเสริมกิจการเทศบาล ตามโครงการกู๎เงินเพื่อด าเนินโครงการตํางๆ  

ช าระเงินต๎นปีละ 1 ครั้ง ดังรายละเอียดสัญญา ดังนี้        
   1. สัญญากู๎เงินเลขท่ี 1191/7/ ลงวันวันท่ี 17 ตุลาคม 2555  

รวม 8 โครงการ ยอดเงินช าระปีท่ี 9  จ านวน 471,130 บาท   
          

   2. สัญญาเงินกู๎เลขท่ี 1128/135/2555 ลง วันท่ี 17 ต.ค. 2555 

รวม 44  โครงการ ยอดเงินช าระปีท่ี 9 จ านวน  2,213,470 บาท  

  

  

   
คําช าระดอกเบ้ีย จ านวน 135,920 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําช าระดอกเบ้ียเงินกู๎ ปีท่ี 9 ให๎กับส านักงานเงนิทุน 

สํงเสริมกิจการเทศบาล ตามโครงการกู๎เงินเพื่อด าเนินโครงการตํางๆ  

ช าระดอกเบ้ีย ปีละ 1 ครั้ง อัตราดอกเบ้ียร๎อยละ 3  

ดังรายละเอียดสัญญา ดังนี้     
   1.สัญญากู๎เงินเลขท่ี 1191/7/ ลงวันท่ี 17  ตุลาคม 2555   

รวม 8 โครงการ ยอดเงินช าระปีท่ี 9  จ านวน 23,860  บาท 
     
   2.สัญญาเงินกู๎เลขท่ี 1128/135/2555 ลงวันท่ี 17 ต.ค. 2555 

รวม  44  โครงการ ยอดเงินช าระ ปีท่ี  9 จ านวน 112,060 บาท  
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดพะเยา 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา  

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง ลงวันท่ี 9 

กรกฎาคม 2547 ข๎อ 35 ซึ่งก าหนดให๎เทศบาลเป็นผ๎ูจํายสมทบ 

เบ้ียประกันสังคมให๎พนักงานจ๎างในอัตราร๎อยละ 5 ของคําจ๎างช่ัวคราว 

(ส านักปลัด) 
 

  

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร๎อยละ 

0.2 ของคําจ๎างโดยประมาณท้ังปี ส าหรับสมทบประจ าปี 2564  

โดยยึดถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  

ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4172 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 

(ส านักปลัด)  
  

  

   
เบ้ียยังชีพผ๎ูสูงอายุ จ านวน 9,999,600 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผ๎ูสูงอายุให๎กับผ๎ูสูงอายุในเขต 

เทศบาลต าบลเวียง ในอัตราตํอเดือนจํายในอัตราแบบข้ันบันได  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์ 
การจํายเงินเบ้ียยังชีพผ๎ูสูงอายุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

พ.ศ. 2552  (ตามแผนพัฒนา พ.ศ.2561-2565 หน๎า 211 ล าดับท่ี 2)  

(ส านักปลัด)    
   

  

   
เบ้ียยังชีพความพิการ จ านวน 3,225,600 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินเบ้ียความพิการและทุพพลภาพในเขตเทศบาล 

ต าบลเวียงท่ีมีสิทธิและคุณสมบัติครบถ๎วน ตามหลักเกณฑ์ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเบี้ยความพิการของ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2553 แก๎ไขถึง (ฉบับท่ี 4)พ.ศ. 2562 

ในการด าเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการ ให๎แกํ 
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดท่ีได๎แสดงความจ านง  
โดยการขอข้ึนทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบ้ียความพิการไว๎กับองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นแล๎ว โดยคนพิการมีอายุ 18 ปีข้ึนไป ได๎รับเบี้ยความพิการ 

คนละ 800 บาทตํอเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2557) และคนพิการที่มีอายุต่ ากวํา 18 ปี คนละ 1,000 บาทตํอเดือน 

(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 28 เมษายน  พ.ศ.2563) 
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(ประมาณการจากข๎อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข๎อมูล 

เบ้ียยังชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และประมาณการเพิ่มเติม)  
ตามประกาศรายช่ือผ๎ูท่ีมีสิทธิของเทศบาลต าบลเวียง โดยถือปฏิบัติ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเบี้ย 

ความพิการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2553 แก๎ไขถึง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

หน๎า 211 ล าดับท่ี 3) (ส านักปลัด) 
     

   
เบ้ียยังชีพผ๎ูปุวยเอดส์ จ านวน 402,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผ๎ูปุวยเอดส์ในเขตเทศบาล 

ต าบลเวียง ประมาณ 67 คน ในอัตราคนละ 500 บาทตํอเดือน  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจําย 

เงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

พ.ศ.2548 (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน๎า 211 

ล าดับท่ี 1) (ส านักปลัด)   

  

   
เงินส ารองจําย จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน  

หรือกรณีการปูองกันและยับย้ังกํอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวํา 

จะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร๎อน 

ของประชาชนเป็นสํวนรวมได๎ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วําด๎วยวิธีงบประมาณของ อปท. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ท่ี มท 0808.2/ว3215 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2559  

 

  

   
รายจํายตามข๎อผูกพัน       

    
เงินคําบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย จ านวน 41,940 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย  

โดยต้ังจํายในอัตราร๎อยละ 1/6 ของรายรับจริงประจ าปี พ.ศ.2563  

ตามข๎อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย พ.ศ.2545  

และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2547 ข๎อ 16 ซึง่ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เทศบาลมีรายรับท่ัวไป ไมํรวมเงนิกู ๎เงินจํายขาดเงินสะสม 

และเงินอุดหนุนทุกประเภท จ านวน 25,113,693.90 บาท  

(อัตราร๎อยละเศษหนึ่งสํวนหก เทํากับ 0.00167 ตามหนังสือ 

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย ท่ี ส.ท.ท.159/2548 

ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2548 (ส านักปลัด) 
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เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 744,555 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 

(ก.บ.ท.) เพื่อชํวยเหลือแกํข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น เงินชํวยพิเศษ  

บ าเหน็จตกทอด ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ 

สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2500 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 

พ.ศ.2546 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2563 และ 

หนังสือท่ี มท 0808.5/ว31 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 โดยค านวณ 

จํายในอัตราร๎อยละ 3 ของงบประมาณรายได๎ประจ าปี (ประมาณ 

การรายรับ ประจ า พ.ศ.2565 ไมํรวมรายรับประเภท พันธบัตร 
เงินกู ๎เงินท่ีมีผ๎ูอุทิศให๎และเงินอุดหนุนมารวมค านวณ) คิดจาก 

ยอดเงิน  24,818,500.00 บาท  (ส านักปลัด)   
  

  

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท๎องถิ่น จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพของเทศบาล 

ร๎อยละ 50 ของคําบริการสาธารณสุขได๎รับจากกองทุนหลักประกัน 

สุขภาพแหํงชาติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  

ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ ว 1110 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2550 

(ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 2561-2565  หน๎าท่ี 212 ล าดับท่ี 5)  

(กองสาธารณสุขฯ)     
  

  

   
เงินชํวยพิเศษ       

    
เงินชํวยคําท าศพข๎าราชการ/พนักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือคําท าศพพนักงานเทศบาลท่ีถึงแกํความตาย
ในระหวํางรับราชการ  (ส านักปลัด)       

    
เงินชํวยคําท าศพพนักงานจ๎าง จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือคําท าศพพนักงานจ๎างท่ีถึงแกํความตาย       
ในระหวํางรับราชการ (ส านักปลัด)       

    
เงินชํวยคําท าศพลูกจ๎างประจ า จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือคําท าศพลูกจ๎างประจ าท่ีถึงแกํความตาย      
ในระหวํางรับราชการ   (ส านักปลัด) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 9,760,691 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 7,753,620 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 725,760 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินเดือนของผ๎ูบริหารท๎องถิ่นได๎แกํ นายกเทศมนตรี  
และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน 

อยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา 

เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจําย 

คําเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก๎ไขถึง (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ.2557 โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน (ส านักปลัด) ดังนี้  
     (1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 28,800 บาท  

เป็นเงิน 345,600 บาท 

     (2) รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ  

15,840 บาท เป็นเงิน 380,160 บาท  

  

   
คําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

 เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายกเทศมนตรีและ 

รองนายกเทศมนตรี ตามอัตราท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยํางอ่ืนของ 
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ 

นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุม 

กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก๎ไขถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557  

โดยต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน (ส านักปลัด) ดังนี ้ 
     (1) เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายกเทศมนตรี  
เดือนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท 

     (2) เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงรองนายกเทศมนตรี  
เดือนละ 4,500 บาท จ านวน 2 คน เป็นเงิน 108,000 บาท  
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คําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพิเศษให๎แกํ นายกเทศมนตรีและรองนายก 

เทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน  

เงินคําตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายก 

เทศมนตรี และการจํายคําเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  
พ.ศ.2554 แก๎ไขถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 โดยต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 

12 เดือน (ส านักปลัด) ดังนี้ 
     (1) คําตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท  

เป็นเงิน 72,000 บาท 

     (2) คําตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500 บาท  

จ านวน 2 คน เป็นเงิน 108,000 บาท   

 

  

   
คําตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน 207,360 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือน เลขานายกเทศมนตรี  
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอัตราท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน 

อยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา 

เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ 

นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุม 

กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก๎ไขถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557  

โดยต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)  ดังนี้ 
    (1)  คําตอบแทนเลขานุการ อัตราเดือนละ 10,080 บาท 

เป็นเงิน 120,960 บาท 

    (2)  คําตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 

7,200  บาท เป็นเงิน 86,400 บาท (ส านักปลัด)  
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คําตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 1,555,200 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎แกํ ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือนเงนิคําตอบแทนและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา 
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ 

ของนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจํายเบี้ยประชุม 

กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  

12 เดือน (ส านักปลัด) ดังนี้      
    (1) คําตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ15,840 บาท  

จ านวน 1 อัตรา รวมเป็นเงิน 190,080 บาท 

    (2) คําตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 

12,960 บาท จ านวน 1 อัตรา รวมเป็นเงิน 155,520 บาท  

    (3) คําตอบแทนรายเดือนให๎แกํสมาชิกสภาเทศบาล  

อัตราเดือนละ 10,080 บาท จ านวน 10 อัตรา รวมเป็นเงิน  

1,209,600 บาท  

  

  

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,905,300 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 3,670,920 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล พร๎อมเงินปรับปรุง 
ประจ าป ีตามต าแหนํงและอัตราท่ี ก.ท. ก าหนด  จ านวน 9 อัตรา  
โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)   
 

  

   
เงินเพิ่มตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 138,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มพิเศษของผ๎ูบริหารต าแหนํงนกับริหารงานท๎องถิ่น  

ระดับกลาง อัตราเดือนละ 7,000 บาท และเงินเพิ่มส าหรับต าแหนํง 
ท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหนํงนิติกร  (พ.ต.ก.) อัตราเดือนละ 4,500 บาท  

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ ไมํเกิน 12 เดือน (ส านักปลัด) 
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เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงและคําตอบแทนพิเศษนอกเหนือจาก 

เงินเดือนของผ๎ูบริหาร ต าแหนํงนักบริหารงานท๎องถิ่นระดับกลาง  
อัตราเดือนละ 7,000 บาท ต าแหนํงหัวหน๎าส านักปลัด 

(นักบริหารงานท่ัวไประดับต๎น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท  

และต าแหนํงหัวหน๎าฝุาย (นักบริหารงานท่ัวไประดับต๎น ) จ านวน  

3 อัตราๆ เดือนละ 1,500 บาท โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 

12 เดือน (ส านักปลัด)  
  

  

   
คําจ๎างลูกจ๎างประจ า จ านวน 275,640 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจ๎างของลูกจ๎างประจ า พร๎อมเงินปรับปรุงประจ าปี 
จ านวน 1  อัตรา ตามบัญชีก าหนดต าแหนํงท่ีกระทรวงมหาดไทย 

ก าหนด โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)   
  

  

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 621,480 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพร๎อมท้ังเงินปรับปรุงคําตอบแทน ให๎แกํ 
พนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา และพนกังานจ๎างท่ัวไป  

จ านวน 1 อัตรา (ส านักปลัด)  
  

  

   
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 19,260 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงานจ๎าง 
ตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา และพนักงานจ๎างท่ัวไป จ านวน 1 อัตรา  
โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)   
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งบด าเนินงาน รวม 1,991,071 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 306,000 บาท 

   

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
แกํองค์กรปกครองท๎องถิ่น ตามท่ีเทศบาลมีค าส่ังแตํงต้ัง เชํน  

คําใช๎จํายในการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง คําสมนาคุณ  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จําย 

ในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2555 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2558 คําสมนาคุณ 

คณะกรรมการสอบสวน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วําด๎วยการจํายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข๎าราชการ  

พ.ศ.2536 และคําตอบแทนอ่ืนๆท่ีสามารถเบิกจํายได๎ตามประเภท 

รายจํายนี้  
  

  

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตํางๆ 

ของพนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ าและ พนักงานจ๎างท่ีปฏิบัติงาน 

นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการท่ีได๎รับค าส่ังให๎ชํวยเหลือ 

การปฏิบัติงานของเทศบาล  ซึ่งเป็นงานเรํงดํวนนอกเวลาราชการ 

ปกติหรืองานท่ีไมํอาจท าในเวลาราชการได๎ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงาน 

นอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559 และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข๎อง  
(ส านักปลัด)  
 

  

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 216,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําเชํา/เชําซื้อบ๎านของพนักงานเทศบาลในหนํวยงาน 

ท่ีมีสิทธิเบิกจํายได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎าน 

ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก๎ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับปัจจุบัน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 

ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 

การเบิกจํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ส านักปลัด) 
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เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ 

ลูกจ๎างประจ าและผ๎ูมีสิทธิเบิกได๎ตามสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน 

สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ส านักปลัด)  
  

  

   
ค่าใช้สอย รวม 825,571 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําจ๎างเหมาบริการ จ านวน 54,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําจ๎างเหมาบริการแรงงานบุคคลเป็นการชั่วคราว 

ท่ีใช๎ระยะเวลาการจ๎างไมํนาน เชํน คําอัดรูป คําเย็บหนังสือ  

เข๎าปกหนังสือ คําปูายไวนิล หรือเอกสารรูปเลํมอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข๎อง 
กับกิจการงานในหน๎าท่ีของเทศบาลต าบลเวียง และคําจ๎างเหมา 

บริการอ่ืนๆ (ส านักปลัด) 
  

  

    
คําเชําเครื่องถํายเอกสาร จ านวน 28,800 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําเชําเครื่องถํายเอกสาร  โดยต้ังไว๎ไมเํกิน 12 เดือน 

(ส านักปลัด)   
  

  

    
คําเชําอุปกรณ์ จ านวน 96,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําเชําอุปกรณ์ส าหรับบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ต 

ในส านักงานเทศบาลและระบบอินเตอร์เน็ตชุมชน จ านวน 2 ตัว  

รวมเชํา 12 เดือน (ส านักปลัด)  
  

  

    
คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ ท่ีใช๎ในกิจการ 

ของเทศบาลต าบลเวียง  (ส านักปลัด) 
  

  

    

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมแก๎ไขระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงานทะเบียน
ราษฎร 

จ านวน 75,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมแก๎ไขระบบคอมพิวเตอร์  
ส าหรับงานทะเบียนราษฎร (ส านักปลัด)   
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คําเบ้ียประกัน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําเบ้ียประกันภัยรถราชการ ประเภทภาคบังคับ 

และภาคสมัครใจ ตามพระราชบัญญัติค๎ุมครองผ๎ูประสบภัยจากรถ 

พ.ศ.2535 (ส านักปลัด)  
  

    
คํารับหนังสือพิมพ์และวารสาร จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร  

ส าหรับท่ีอํานหนังสือพิมพ์ประจ าหมูํบ๎านในเขตเทศบาลต าบลเวียง 

และส าหรับบริการประชาชน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเวียง    
(ตามแผนพัฒนา พ.ศ.2561-2565 หน๎า  106  ล าดับท่ี  2)  

(ส านักปลัด)      

  

   
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 45,000 บาท 

      

  1.  คํารับรอง      จ านวน 15,000 บาท 

     เพื่อจํายเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

ท่ีไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือ เย่ียมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและ 

เจ๎าหน๎าท่ีท่ีเกี่ยวข๎อง ซึ่งรวํมต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

โดยจํายเป็นคําอาหาร คําอาหารวําง คําเครื่องด่ืม คําของขวัญ 

หรือของท่ีระลึก คําพิมพ์เอกสาร คําใช๎จํายท่ีเกี่ยวเนื่องในการ 
เล้ียงรับรอง รวมท้ังคําบริการและคําใช๎จํายอ่ืนซึ่งจ าเป็นต๎องจําย  

(ส านักปลัด)  
 

2.  คําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี   จ านวน 10,000 บาท 

     เพื่อจํายเป็นเงินคําพวงมาลัย ชํอดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎  
พวงมาลา ดอกไม๎ และธูปเทียน ส าหรับใช๎ในกิจการงานพิธีทาง 
ศาสนาหรือรัฐพิธีตํางๆท่ีจ าเป็น ฯลฯ (ส านักปลัด)  
 

 

3.  คําใช๎จํายในการประชุมราชการ   จ านวน 20,000  บาท 

     เพื่อจํายเป็นคําเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่น  

หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการท่ีได๎รับแตํงต้ัง 
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือส่ังการของ 
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวํางองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยจํายเป็นคําอาหาร  

คําเครื่องด่ืมตํางๆ เครื่องใช๎ในการเล้ียงรับรอง และคําบริการอ่ืนๆ 

ซึ่งจ าเป็นต๎องจํายเกี่ยวกับการรับรองในการประชุม (ส านักปลัด) 
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รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย  
งบรายจํายอ่ืน ๆ 

      

    
คําชดใช๎คําเสียหายหรือคําสินไหมทดแทน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําชดใช๎คําเสียหาย หรือคําสินไหมทดแทน ให๎แกํ  
ผ๎ูเสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุกับเทศบาลต าบลเวียง และกรณีบุคลากร 

ของเทศบาลต าบลเวียง กํอให๎เกิดความเสียหายแกํผ๎ูอ่ืน (ส านักปลัด)  
  

  

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 51,771 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/ 

นอกราชอาณาจักรของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  

เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎างและผ๎ูมีสิทธิอื่นๆ  

โดยจํายเป็นคําเบ้ียเล้ียงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําท่ีพัก  

คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทาง คําลงทะเบียนตํางๆ  

และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น  

พ.ศ. 2555 และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ส านักปลัด)  
  

  

    
คําใช๎จํายในการเลือกตั้ง จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จําย ส าหรับเตรียมการเลือกตั้งของเทศบาล 

ต าบลเวียง ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดและ 

การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให๎ข๎อมูลขําวสาร 

แกํประชาชนให๎ทราบถึงสิทธิ หน๎าท่ี และการมีสํวนรํวม 

ทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผ๎ูแทนราษฏรและสมาชิกวุฒิสภา  

(ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน๎า 107 ล าดับท่ี 5)  

(ส านักปลัด)               
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คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําลงทะเบียน คําธรรมเนียม หรือคําใช๎จํายท านองเดียวกัน 

   ท่ีเรียกช่ืออยํางอ่ืนให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมเบิกจําย ของคณะผ๎ูบริหาร   

   สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง หรือบุคคล 

   คณะบุคคลท่ีได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติให๎เดินทางไปราชการ 

   เพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตํอราชการ 

   รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

   ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาท๎องถิ่น    

   ข๎าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามระเบียบ 

   กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค์กร 
   ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส านักปลัด)  
  

  

    
คําสํงเงินคืนกองทุนทดแทนผ๎ูประกันภัย จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําชดใช๎ความเสียหายกรณีรถของเทศบาลต าบลเวียง  
กํอให๎เกิดความเสียหายและกองทุนทดแทนผ๎ูประสบภัยได๎จําย 

คําเสียหายให๎ เมื่อมีการพิสูจน์ความรับผิดชอบตามระเบียบของ 
ทางราชการและเป็นท่ียุติวําเทศบาลต าบลเวียงเป็นฝุายต๎องรับผิดชอบ 

(ส านักปลัด)   
  

  

    
โครงการจัดงานวันท๎องถิ่นไทย จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ 

การด าเนินงานตํางๆ ของเทศบาลต าบลเวียง เชํนการจัด 

นิทรรศการแสดงผลงานตํางๆ และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข๎อง  
(ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน๎า 124  

ล าดับท่ี 11)  (ส านักปลัด)  
  

  

    

โครงการจัดงานอนุสรณ์ผ๎ูเสียสละ พลเรือน ต ารวจ ทหาร 2324  

อ าเภอเชียงค า 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการรํวมจัดนิทรรศการงานอนุสรณ์ผ๎ูเสียสละ 

(ปตท.2324) (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน๎า 106  

ล าดับท่ี 1)  (ส านักปลัด)  
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการของผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างเทศบาลต าบลเวียง 

จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดอบรมให๎ความรู๎เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การท างานของบุคลากร ของเทศบาลต าบลเวียง เพื่อพัฒนาองค์กร 
เตรียมพร๎อมส าหรับให๎บริการประชาชน เชํน อบรมการบริหารองค์กร 

ตามหลักการบริหารจัดการบ๎านเมืองท่ีดีเป็นต๎น โดยจํายเป็น 

คําตอบแทนวิทยากร คําตกแตํงสถานท่ี คําพาหนะ  คําเชําท่ีพัก 

คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม และคําใช๎จํายในอ่ืน 

ท่ีจ าเป็นฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย คําใช๎จําย 

ในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น  

พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน๎า 109 

ล าดับท่ี 8) (ส านักปลัด)  

  

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ 
เทศบาลต าบลเวียง เพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  (ส านักปลัด)    

   
ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุตํางๆท่ีจ าเป็นต๎องใช๎ในส านักงาน  เชํน กระดาษ  

กระดาษไข  ปากกา ยางลบ ดินสอ ธงชาติ แฟูม แบบพิมพ์ ตรายาง  
ซอง ส่ิงพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อหรือจ๎างพิมพ์  น้ าด่ืมและอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น 

ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ  

(ส านักปลัด)  

  

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ล าโพง ไมโครโฟน และอ่ืนๆ  

ท่ีจ าเป็นตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ  

(ส านักปลัด)   
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วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําท่ีนอน หมอน มุ๎ง ปลอกหมอน ผ๎าหํม กระติกน้ าร๎อน  

กระติกน้ าแข็ง ไม๎กวาด  กระดาษช าระ ผ๎าปูโต๏ะ ถ๎วยชาม ช๎อนส๎อม 

แก๎วน้ า จานรอง ถังอเนกประสงค์ ช้ันวางของและอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น 

ต๎องใช๎ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนก 

ประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (ส านักปลัด)  
  

  

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา และอ่ืนๆ 

ท่ีจ าเป็น ส าหรับยานพาหนะและรถยนต์ของทางราชการ ส าหรับใช๎ 

ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภท 

รายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (ส านักปลัด)  
  

  

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน เชํน น้ ามันดีเซล  

น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาระบี น้ ามันเครื่องและอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับ 

ยานพาหนะ และรถยนต์ของทางราชการท่ีใช๎ในกิจการของเทศบาล 

ต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของ 
ท่ีจัดเป็นวัสดุ (ส านักปลัด)  
  

  

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน ปูายประชาสัมพันธ์ 

ขาต้ังกล๎อง ขาต้ังเขียนภาพ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูํกันและสี 

ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวด า 

ท่ีได๎จากการล๎าง อัด ขยาย  และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นฯลฯ ตามประเภท 

การจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (ส านักปลัด )   

  

  

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําแผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล เทปบันทึกข๎อมูล  

สายเคเบิล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
 ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แผํนกรองแสง  
กระดาษตํอเนื่อง  แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ ์เมนบอร์ด เมาส์ 

ตัวแปลงสัญญาณ สายไฟเบอร์ออฟติก  และวัสดุอ่ืนๆ ท่ีใช๎เกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอร์และส าหรับโครงขํายกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตชุมชน 

ของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจําย 

ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (ส านักปลัด)  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 559,500 บาท 

   
คําไฟฟูา จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําไฟฟูาทุกรายการซึ่งใช๎ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง 
ให๎แกํการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอเชียงค า (ส านักปลัด)   
  

  

   
คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําน้ าประปาทุกรายการซึ่งใช๎ในกิจการของเทศบาล 

ต าบลเวียง ให๎แกํการประปาสํวนภูมิภาค  (ส านักปลัด) 
  

  

   
คําบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําโทรศัพท์ซึ่งใช๎ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง  
(ส านักปลัด)    

   
คําบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําไปรษณีย์ คําธนาณัติ คําซื้อดวงตราไปรษณียากร  

และอ่ืนๆ ซึ่งใช๎ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง (ส านักปลัด)     

   
คําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเตอร์เน็ตและ 

คําส่ือสารอื่นๆ ซึ่งใช๎ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง (ส านักปลัด)     

   
คําเชําพื้นท่ีเว็บไซต์ และคําธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข๎อง จ านวน 9,500 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําเชําพื้นท่ี Website คําธรรมเนียมเชําโดเมน  

(ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 70 ล าดับท่ี 9) 

(ส านักปลัดฯ)  
  

  
งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น       

    

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารสํวนต าบลทํุงผาสุข ตามโครงการศูนย์ 
ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน๎า 110 

ล าดับท่ี 10) (ส านักปลัด) 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 310,600 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 237,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 237,600 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 237,600 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล พร๎อมเงินปรับปรุง 
ประจ าป ีตามต าแหนํงและอัตรา ท่ี ก.ท. ก าหนด  จ านวน 1 อัตรา 

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)   
  

  

  
งบด าเนินงาน รวม 73,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท 

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําเชํา/เชําซื้อบ๎านของพนักงานเทศบาลในหนํวยงาน 

ท่ีมีสิทธิเบิกจํายได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎าน 

ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

(ส านักปลัด) 
  

  

   
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําจ๎างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจ๎างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

เป็นกรณีพิเศษ (ส านักปลัด)    
  

  

   

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย 

งบรายจํายอ่ืน ๆ 
      

    
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดเวทีประชาคมเชํน คําอาหาร  

อาหารวําง เอกสาร ปูายประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆท่ีจ าเป็นเพื่อการ 

จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นและการจัดท าแผนชุมชน (ตามแผนพัฒนา 
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน๎า 108 ล าดับท่ี  6) (ส านักปลัด)  
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,410,680 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,558,880 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,558,880 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 2,339,460 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล พร๎อมท้ังเงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจ าปี ตามต าแหนํงและอัตราท่ี ก.ท. ก าหนด 

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน จ านวน 7 อัตรา (กองคลัง)  
  

  

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําเงินประจ าต าแหนํงและคําตอบแทนพิเศษ 

นอกเหนือจากเงินเดือน  คําเงินประจ า ต าแหนํงผ๎ูอ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต๎น) อัตราเดือนละ 3,500 บาทและ 

หัวหน๎าฝุายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต๎น)  
อัตราเดือนละ 1,500 บาท โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน 

( กองคลัง ) 
  

  

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 146,520 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน พร๎อมท้ังเงินปรับปรุงคําตอบแทน ให๎แกํ 
พนักงานจ๎างตามภารกิจ 1 อัตราและโดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  

12 เดือน (กองคลัง )  
  

  

   
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 12,900 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎าง 
ตามภารกิจ จ านวน 1 อัตราโดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน 

(กองคลัง)  
  

  

  
งบด าเนินงาน รวม 851,800 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 457,800 บาท 

   

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนให๎แกํบุคคลหรือคณะกรรมการ  

ตามท่ีรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ๎างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ 

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ๎าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กองคลัง)  
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คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตํางๆ  

ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ๎างท่ีปฏิบัติงาน  โดยได๎รับอนุมัติ 

ให๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรืองานท่ีไมํอาจท าในเวลาราชการได๎  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทน 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข๎อง  (กองคลัง)  
  

  

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 306,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําเชํา/เชําซื้อบ๎านของพนักงานเทศบาลในหนํวยงาน 

ท่ีมีสิทธิเบิกจํายได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎าน 

ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

( กองคลัง ) 
  

  

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 21,800 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ 

ลูกจ๎างประจ าและผ๎ูมีสิทธิเบิกได๎ตามสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน 

สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (กองคลัง) 
  

  

   
ค่าใช้สอย รวม 247,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําจ๎างเหมาบริการ จ านวน 122,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําจ๎างบริการจากผ๎ูรับจ๎าง เชํน คําอัดรูป  

คําเย็บหนังสือ เข๎าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูปเลํมอ่ืนใด 

ท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจการงานในหน๎าท่ีของเทศบาลต าบลเวียง และ 

คําจ๎างเหมาบริการนิติบุคคลหรือบุคลธรรมดามาด าเนินงาน  

ตามหลักเกณฑ์การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นเละอ่ืนๆท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข๎อง (กองคลัง) 
  

  

    
คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ ท่ีใช๎ในกิจการ 

ของเทศบาลต าบลเวียง (กองคลัง)  
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โครงการจัดท าระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบันทึกข๎อมูล ,เดินส ารวจข๎อมูลภาคสนาม  

คําถํายเอกสาร คําวัสดุ และคําใช๎จํายอ่ืนๆท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข๎อง  
(ตามแผนพัฒนาห๎าปี พ.ศ.2561-2565  หน๎า 123 ล าดับท่ี 9)  

(กองคลัง)  
  

  

   

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอ่ืน ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/ 

นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎าง 
และผ๎ูมีสิทธิ อ่ืนๆ โดยจํายเป็นคําเบี้ยเล้ียงเดินทาง คําพาหนะ 

คําเชําท่ีพัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ 

คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน คําลงทะเบียนตํางๆ และ 

คําใช๎จํายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น 

พ.ศ.2555  และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (กองคลัง)  
  

  

    
คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําลงทะเบียน คําธรรมเนียม หรือคําใช๎จําย 

ท านองเดียวกันท่ีเรียกช่ืออยํางอ่ืนให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมเบิกจําย  

ของ  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง  หรือบุคคล คณะบุคคล 

ท่ีได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติให๎เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  

อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตํอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรม 

เพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นให๎ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาท๎องถิ่น ข๎าราชการและพนักงาน 

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

พ.ศ. 2557 (กองคลัง) 
  

  

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซม ครุภัณฑ์ของเทศบาล 

ต าบลเวียง เพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ (กองคลัง) 
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ค่าวัสดุ รวม 147,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 85,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุตํางๆท่ีจ าเป็นต๎องใช๎ในส านักงาน เชํน กระดาษ  

กระดาษไข ปากกา ยางลบ ดินสอ ธงชาติ แฟูม แบบพิมพ์ ตรายาง 
ซอง ส่ิงพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อหรือจ๎างพิมพ์ น้ าด่ืมและอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น 

ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ 

(กองคลัง)  
  

  

   
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําท่ีนอน หมอน มุ๎ง ปลอกหมอน ผ๎าหํม กระติกน้ าร๎อน  

กระติกน้ าแข็ง ไม๎กวาด เขํงแปรง กระดาษช าระ ผ๎าปูโต๏ะ ถ๎วย ชาม  

ช๎อนส๎อม แก๎วน้ า จานรอง ถังเอนกประสงค์ ช้ันวางของและอ่ืนๆ  
ท่ีจ าเป็นต๎องใช๎ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภท 

การจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองคลัง) 
  

  

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน  

น้ ามันเบรก หัวเทียน  กระจกมองข๎างรถยนต์ กันชนรถยนต์ 

เบาะนั่งรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยและอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น 

ส าหรับยานพาหนะและรถยนต์ของทางราชการส าหรับใช๎ใน 

กิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนก 

ประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองคลัง) 
  

  

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน จ านวน 4,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน เชํน น้ ามันดีเซล  

น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาระบี  น้ ามันเครื่องและอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับ 

ยานพาหนะและรถยนต์ของทางราชการท่ีใช๎ในกิจการของเทศบาล 

ต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของ 
ท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองคลัง) 
 

  

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน ปูายประชาสัมพันธ์ 

ขาต้ังกล๎อง ขาต้ังเขียนภาพ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูํกันและสี 

ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวด า 

ท่ีได๎จากการล๎าง อัด ขยาย  และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นฯลฯ ตามประเภท 

การจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองคลัง)   
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําแผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล เทปบันทึกข๎อมูล  

สายเคเบิล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผํนกรองแสง  
กระดาษตํอเนื่อง  แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ ์ เมนบอร์ด  

เมาส์ ตัวแปลงสัญญาณ  สายไฟเบอร์ออฟติก  และวัสดุอ่ืนๆ  

ท่ีใช๎เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และส าหรับโครงขํายกระจายสัญญาณ 

อินเตอร์เน็ตชุมชน ของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภท 

การจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองคลัง) 
  

  

 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 355,320 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล พร๎อมท้ังเงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจ าปี จ านวน 1 อัตรา (ส านักปลัด)  
 

 

  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 145,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 145,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท 

   

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย 

งบรายจํายอ่ืน ๆ 
      

    

โครงการรณรงค์ปกปูองและเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย ์

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดอบรมให๎ความรู๎ในการรณรงค์ 

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร๎างความปรองดองสมานฉันท์ให๎ประชาชน 

รวมกันเป็นน้ าหนึง่ใจเดียวในการปกปูองและเทิดทูลสถาบัน 

โดยมีคําใช๎จําย คําอาหาร อาหารวําง วิทยากร คําเอกสารและอ่ืนๆ 

ท่ีเกี่ยวข๎อง (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎า 112 

ล าดับท่ี 1) (ส านักปลัด) 
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โครงการรณรงค์ปูองกันและแกไ๎ขปัญหายาเสพติด จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดอบรมให๎ความรู๎ และรณรงค์ 

ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับยาเสพติดให๎ประชาชนหํางไกลยาเสพติด  

เชํน คําอาหาร อาหารวําง วัสดุอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ 

วิทยากร และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

พ.ศ.2561- 2565  หน๎า 112 ล าดับท่ี 3) (ส านักปลัด) 
  

  

    
โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการปูองกัน 

และลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให๎ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 146 

ล าดับท่ี 4) (ส านักปลัด) 
  

  

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมครุภัณฑ์ของเทศบาล 

ต าบลเวียง เพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ (ส านักปลัด)   
  

  

   
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา และอ่ืนๆ  

ท่ีจ าเป็นส าหรับยานพาหนะและรถยนต์ของทางราชการ  ส าหรับใช๎ 

ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภท 

รายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (ส านักปลัด)   
  

  

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน เชํน น้ ามันดีเซล  

น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาระบี น้ ามันเครื่องและอ่ืนๆท่ีจ าเป็นส าหรับ 

ยานพาหนะ และรถยนต์ของทางราชการท่ีใช๎ในกิจการของเทศบาล 

ต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของ 
ท่ีจัดเป็นวัสดุ (ส านักปลัด)   
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 946,880 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 758,880 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 758,880 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 239,640 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล พร๎อมท้ังเงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจ าปี จ านวน 1 อัตรา (ส านักปลัด)     

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 519,240 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ พร๎อมท้ัง 
เงินปรับปรุงคําตอบแทน จ านวน 3 อัตรา (ส านักปลัด)    

  
งบด าเนินงาน รวม 188,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 68,000 บาท 

   

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  
เทศบาลต าบลเวียง ท่ีปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.หรือนอกท่ีต้ังศูนย์  
อปพร.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย 

ให๎แกํอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนของ องค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2560 (ส านักปลัด)  

  

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําเชํา/เชําซื้อบ๎านของพนักงานเทศบาลในหนํวยงาน 

ท่ีมีสิทธิเบิกจํายได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎าน 

ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

(ส านักปลัด) 
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย 

งบรายจํายอ่ืน ๆ 
      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 7,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/ 
นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ๎างและ 

ผ๎ูมีสิทธิอื่นๆ โดยจํายเป็นคําเบ้ียเล้ียงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําท่ีพัก 

คําผํานทางดํวนพิเศษ  คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบินและ 

คําใช๎จํายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น 

พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ส านักปลัด) 
  

  

    
คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําลงทะเบียน คําธรรมเนียม หรือคําใช๎จําย 

ท านองเดียวกันท่ีเรียกช่ืออยํางอ่ืนให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมเบิกจําย 

ของ พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ๎าง  หรือบุคคล คณะบุคคล 

ท่ีได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติให๎เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม 

อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตํอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรม 

เพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นให๎ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาท๎องถิ่น  ข๎าราชการและ 

พนักงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  (ส านักปลัด) 
  

  

    
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมทบทวนความรู๎อาสาสมัครปูองกันภัย 

ฝุายพลเรือน (อปพร.) ในสังกัดศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  

เทศบาลต าบลเวียง ตามระเบียบวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม 

และการเข๎ารับฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น พ.ศ.2557 (ตามแผน 

พัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 113 ล าดับท่ี 5) (ส านักปลัด) 
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   
วัสดุเครื่องแตํงกาย จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเครื่องแตํงกายส าหรับงานปูองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัคร ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  
และวัสดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง ฯลฯ ตามประเภทการจ าแนก 

ประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (ส านักปลัด)  
  

  

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงตํางๆ น้ ายาเคมีดับเพลิง  
สายสูบดับเพลิง และเครื่องมือตํางๆ ในการดับเพลิงท่ีจ าเป็น ฯลฯ  

ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ  

(ส านักปลัด)   
   

  

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 2,050,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,453,200 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,453,200 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 1,220,280 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล พร๎อมท้ังเงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจ าปี ตามต าแหนํงและอัตราท่ี ก.ท. ก าหนด  

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน  จ านวน 3 อัตรา   
(กองการศึกษา)       
  

  

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําเงินประจ าต าแหนํงและคําตอบแทนพิเศษนอกเหนือ 

จากเงินเดือน ผ๎ูอ านวยการกองการศึกษา (นักบรหิารงานการศึกษา 
ระดับต๎น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท และหัวหน๎าฝุายบริหาร 

การศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับต๎น) อัตราเดือนละ 

1,500 บาท (กองการศึกษา)    
  

  

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 172,920 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน พร๎อมท้ังเงินปรับปรุงคําตอบแทน 

ให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน 

จ านวน 1 อัตรา (กองการศึกษา)     
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งบด าเนินงาน รวม 597,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท 

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 140,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําเชําบ๎าน/เชําซื้อบ๎าน ของพนักงานเทศบาล 

ในหนํวยงานท่ีมีสิทธิเบิกจํายได๎ตามระเบียบฯ ก าหนด  

(กองการศึกษา)    
  

  

   
ค่าใช้สอย รวม 362,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําจ๎างเหมาบริการ จ านวน 248,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําจ๎างเหมาบริการแรงงานบุคคลเป็นการชั่วคราว 

ท่ีใช๎ระยะเวลาการจ๎างไมํนาน เชํน คําอัดรูป คําเย็บหนังสือ  

เข๎าปกหนังสือ คําจ๎างเหมาท าปูาย คําปูายไวนิล หรือเอกสารรูปเลํม 

อ่ืนใดท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจการงานในหน๎าท่ีของเทศบาลต าบลเวียง  

คําจ๎างเหมาบริการบุคคลเป็นการชั่วคราว ระยะเวลาการจ๎างไมํนาน  

เชํน การจ๎างบุคคลภายนอกดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เวียง 
ในกรณีท่ีผ๎ูดูแลเด็กไมํสามารถปฏิบัติงานได๎และคําจ๎างเหมาบริการอ่ืนๆ  

(กองการศึกษา)  
  

  

    
คําเชําเครื่องถํายเอกสาร จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําเชําเครื่องถํายเอกสาร  โดยต้ังไว๎ไมเํกิน 12 เดือน  

(กองการศึกษา)   
  

  

   

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย 

งบรายจํายอ่ืน ๆ 
      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/ 
นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ๎างและ 

ผ๎ูมีสิทธิอื่นๆ โดยจํายเป็นคําเบ้ียเล้ียงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําท่ีพัก 

คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน คําลงทะเบียน 

ตํางๆ และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น  

พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (กองการศึกษา)   
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คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําลงทะเบียน คําธรรมเนียม หรือคําใช๎จําย 

ท านองเดียวกันท่ีเรียกช่ืออยํางอ่ืนให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมเบิกจําย  

ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง  หรือบุคคล คณะบุคคล 

ท่ีได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติให๎เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม   

อบรม  สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดตํอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรม 

เพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นให๎ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาท๎องถิ่น ข๎าราชการและพนักงาน 

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

พ.ศ. 2557  (กองการศึกษา)  
  

  

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซม ครุภัณฑ์ของเทศบาล 

ต าบลเวียง เพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ (กองการศึกษา)  
  

  

   
ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน เชํน กระดาษ กระดาษไข ปากกา  
ดินสอ ยางลบไม๎บรรทัด คลิป ธงชาติ กระดาษคาร์บอน กาว แฟูม 

แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ส่ิงพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อหรือจ๎างพิมพ์ น้ าด่ืม 

และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของ 
ท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองการศึกษา)     

  

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา และอ่ืนๆ 

ท่ีจ าเป็นส าหรับยานพาหนะและรถยนต์ของทางราชการ  ส าหรับใช๎ 

ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภท 

รายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองการศึกษา)   
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วัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน เชํน น้ ามันดีเซล  

น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาระบี น้ ามันเครื่องและอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับ 

ยานพาหนะ และรถยนต์ของทางราชการท่ีใช๎ในกิจการของเทศบาล 

ต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของ 
ท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองการศึกษา)   

  

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน ปูายประชาสัมพันธ์ 

กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูํกันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์แถบบันทึกเสียง 
หรือภาพ รูปสี หรือขาวด าท่ีได๎จากการล๎าง อัด ขยาย  และอ่ืนๆ  

ท่ีจ าเป็นฯลฯ ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของ 
ท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองการศึกษา)     
 

  

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําแผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล เทปบันทึกข๎อมูล  

แผํนกรองแสง กระดาษตํอเนื่องสายเคเบิลแผงแปูนอักขระหรือ 

แปูนพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เมาส์ และ 

วัสดุอ่ืนๆ ท่ีใช๎เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบลเวียง 

ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ 

 (กองการศึกษา)  
  

  

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,405,020 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,794,620 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,794,620 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 1,994,580 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินเดือนส าหรับข๎าราชการพนักงานครู ต าแหนํงครู  
ครูผ๎ูชํวย และผ๎ูอ านวยการโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง พร๎อมท้ัง 
เงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ าปี ตามต าแหนํงและอัตรา ท่ี ก.ท.  
ก าหนดโดยค านวณต้ังจํายไมํเกิน 12 เดือน จ านวน 6 อัตรา  
(กองการศึกษา)  
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เงินวิทยฐานะ จ านวน 210,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินวิทยฐานะ ได๎แกํ เงินท่ีข๎าราชการครู/พนักงานครู 
ได๎รับในอัตราเทํากับเงินวิทยฐานะช านาญการ คนละ 3,500 บาท 

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน จ านวน 5 อัตรา 
(กองการศึกษา)  
  

  

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 566,040 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนผ๎ูชํวยครูผ๎ูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย   

ผ๎ูดูแลเด็กและภารโรง พร๎อมท้ังเงนิปรับปรุงคําตอบแทน โดยค านวณ 

ต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน จ านวน 4 อัตรา  (กองการศึกษา)  
  

  

   
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํ ผ๎ูดูแลเด็ก  

และภารโรง จ านวน 2 อัตรา (กองการศึกษา)  
  

  

  
งบด าเนินงาน รวม 1,854,400 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 97,200 บาท 

   
คําเบ้ียประชุม จ านวน 22,200 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําเบ้ียประชุม ส าหรับคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวําด๎วยการศึกษาแหํงชาติ ไมํเกินสองครั้ง 
ตํอภาคเรียน ประธานกรรมการครั้งละไมํเกนิ 750 บาท  

กรรมการครั้งละไมํเกนิ 600 บาท  (กองการศึกษา)  
  

  

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําเชํา/เชําซื้อบ๎านของพนักงานเทศบาลในหนํวยงาน 

ท่ีมีสิทธิเบิกจํายได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎าน 

ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 7440  

ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การเบิกจํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการครู/พนักงานครู และ 

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(กองการศึกษา)  
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เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของครู ซึ่งเป็นผ๎ูมีสิทธิเบิกได๎ 

ตามสิทธิเบิกได๎ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการ 

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก๎ไข 

เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (กองการศึกษา)  
   

  

   
ค่าใช้สอย รวม 1,143,600 บาท 

   

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย 

งบรายจํายอ่ืน ๆ 
      

    
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลเวียง จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายการจัดกีฬาสีสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด 

เทศบาลต าบลเวียง โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และ 

การตกแตํงสถานท่ี คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิดคําอาหาร คําโลํ  

หรือถ๎วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัลและคําใช๎จํายอ่ืน 

ท่ีจ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ(ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561- 

2565  หน๎า 115  ล าดับท่ี 4) (กองการศึกษา)  
  

  

    
โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหํงชาติ ให๎แกํ 
เด็กและเยาวชน โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํง 
สถานท่ี คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด คําวัสดุเครื่องเขียนและ 

อุปกรณ์ตํางๆ คําปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ์และคําใช๎จํายอ่ืน 

ท่ีจ าเป็นส าหรับจัดโครงการ (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561- 

2565) (กองการศึกษา) 
 

  

    
โครงการเปิดโลกทัศน์เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดกิจกรรมในการสํงเสริมการเรียนรู๎แกํเด็กเล็ก 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎เกิดการเรียนรู๎ อยํางมีความสุข  

ท่ีได๎รับประสบการณ์และสถานท่ีจริง โดยจํายเป็นคําใช๎จําย 

คําวัสดุ คําพาหนะ คําปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ์ และ 

คําใช๎จํายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

พ.ศ. 2561-2565  หน๎า 116 ล าดับท่ี 7) (กองการศึกษา)  
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โครงการเปิดโลกทัศน์โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดกิจกรรมในการสํงเสริมการเรียนรู๎แกํเด็กนักเรียน 

โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมีความสุข  

ท่ีได๎รับประสบการณ์และสถานท่ีจริง โดยจํายเป็นคําใช๎จําย 

คําวัสดุ คําพาหนะ คําปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ์ และ 

คําใช๎จํายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ (ตามแผนพัฒนา 
ท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน๎า  116 ล าดับท่ี 8) (กองการศึกษา)  
  

  

    

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู๎ด๎านการพัฒนาการเล้ียงดูเด็กใน
สถานศึกษา 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู๎ด๎านการพัฒนาการเล้ียงดู 

เด็กเล็กให๎กับบุคลากร ของเทศบาลและผ๎ูปกครองเด็กเล็ก  

ของเทศบาลต าบลเวียง เชํน คําอาหาร อาหารวําง วิทยากร 

คําเอกสาร และคําใช๎จํายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ 

(ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน๎า  121 ล าดับท่ี  22 ) 

(กองการศึกษา)   
  

  

    

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเวียง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 

บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง เพื่อเป็นการ 

เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียงให๎มากยิ่งขึ้น(ตามแผนพัฒนา 
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน๎า 121 ล าดับท่ี 24) (กองการศึกษา)  
  

  

    

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน
เทศบาลต าบลเวียง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 

บริหารโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ 

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง 
ให๎มากยิ่งขึ้น (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  

หน๎า 122 ล าดับท่ี 27) (กองการศึกษา)   
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โครงการสํงเสริมการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดงาน นิทรรศการเชิงวิชาการ และจัดกิจกรรม 

สํงเสริมการศึกษาสถานศึกษาให๎กับนักเรียนในสังกัดเทศบาล 

ต าบลเวียง โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํง 
สถานท่ี คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด คําวัสดุ เครื่องเขียน และ 

อุปกรณ์ตํางๆ คําปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ์ และคําใช๎จํายอ่ืน 

ท่ีจ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561- 

2565 หน๎า115 ล าดับท่ี 6) (กองการศึกษา)   
  

  

    

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
ต าบลเวียง 

จ านวน 698,800 บาท 

      

  1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  จ านวน 20,000  บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให๎มี 
คุณภาพมากยิ่งขึ้นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด  

ท่ี มท 0816.2/ว4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 (ตามแผน 

พัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน๎า 117 ล าดับท่ี 12 )  
 

2. คําใช๎จํายในการพัฒนา/ปรับปรุงห๎องสมุดโรงเรยีน  

จ านวน 100,000 บาท  

    เพื่อจํายเป็นคําพัฒนา/ปรับปรุงห๎องสมุดโรงเรยีน ตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110 ลงวันท่ี 14  

กรกฎาคม 2563   

 

3. โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนจ านวน  50,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําพัฒนาแหลํงเรียนรู ๎โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110   
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563  (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561- 

2565 หน๎า 118 ล าดับท่ี 13 ) 
 

4. คําใช๎จํายในการพัฒนาข๎าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล 

ต าบลเวียง จ านวน  6,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําฝึกอบรมพัฒนาครูส าหรับโรงเรียนเทศบาล 

ต าบลเวียง อัตราคนละ 3,000 บาท น าไปบริหารจัดการสถานศึกษา  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110  

ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563  (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561- 

2565 หน๎า 120 ล าดับท่ี 21) 
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5. โครงการณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  

จ านวน  21,000 บาท  

    เพื่อจํายเป็นคําจัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110  

ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 (ตามแผนพัฒนาปีท๎องถิ่น พ.ศ.2561- 

2565หน๎า 112 ล าดับท่ี 2 ) 
 

6. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนของ 
เทศบาลต าบลเวียง จ านวน 252,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 

ต าบลเวียง  อัตราคนละ 21 บาท จ านวน 200 วันตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3924 ลงวันท่ี 8  

กรกฎาคม 2564 (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

หน๎า 120 ล าดับท่ี 20 )(หากมีจ านวนเด็กนักเรียนท่ีเกินจาก 

เงินจัดสรร จะใช๎งบประมาณจากเทศบาลฯ สมทบเพิ่มเติม) 
 

 7. โครงการสํงเสริมกิจกรรมรักการอํานในสถานศึกษา  

จ านวน 50,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม หรือจัดหาส่ือ/หนังสือ 

เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนรักการอําน ตามหนังสือท่ี มท 0816.3/ว997 

ลว. 27 มีนาคม 2563 
 

8. โครงการจัดการศึกษาต้ังแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน  จ านวน  199,800 บาท 
 

8.1 คําจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จ านวน 102,000  บาท 

     เพื่อจํายเป็นคําจัดการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 

ต าบลเวียง (รายหัว) คนละ 850 บาท ตํอภาคเรียน (1,700 บาทตํอปี)  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110 

ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561- 

2565 หน๎า118 ล าดับท่ี 14) (หากมีจ านวนเด็กนักเรียนท่ีเกินจาก 

เงินจัดสรร จะใช๎งบประมาณจากเทศบาลฯ สมทบเพิ่มเติม) 
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8.2 คําหนังสือเรียน  จ านวน  12,000  บาท 

     เพื่อจํายเป็นคําหนังสือเรียน คนละ 200 บาทตํอปี  ตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110 ลงวันท่ี 14  

กรกฎาคม 2563  (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565   

หน๎า 118 ล าดับท่ี 15)(หากมีจ านวนเด็กนักเรียนท่ีเกินจาก 

เงินจัดสรร จะใช๎งบประมาณจากเทศบาลฯ สมทบเพิ่มเติม)  
 

8.3 คําอุปกรณ์การเรียน จ านวน  12,000  บาท        

     เพื่อจํายเป็นคําเครื่องอุปกรณ์การเรียน คนละ 100 บาท 

ตํอภาคเรียน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 

0816.2/ว4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 (ตามแผนพัฒนา 
ท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน๎า 119 ล าดับท่ี 16) “หากมีจ านวน 

เด็กนักเรียนท่ีเกินจากเงินจัดสรร จะใช๎งบประมาณจากเทศบาลฯ  

สมทบเพิ่มเติม” 
 

8.4. คําเครื่องแบบนักเรียน   จ านวน  18,000  บาท 

      เพื่อจํายเป็นคําเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาทตํอปี  
จ านวน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ 

ว4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

พ.ศ.2561-2565 หน๎า 119 ล าดับท่ี 17)“หากมีจ านวนเด็กนักเรียน 

ท่ีเกินจากเงินจัดสรร จะใช๎งบประมาณจากเทศบาลฯ สมทบเพิ่มเติม” 
 

8.5 คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน จ านวน  25,800  บาท 

     เพื่อจํายเป็นคําจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน คนละ 215 บาท 

ตํอภาคเรียน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ 

ว4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-

2565 หน๎า 119 ล าดับท่ี 18)“หากมีจ านวนเด็กนักเรียนท่ีเกินจาก 

เงินจัดสรร จะใช๎งบประมาณจากเทศบาลฯ สมทบเพิ่มเติม” 
 

9. คําพัฒนาผ๎ูประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัดสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 

ต าบลเวียง   จ านวน 30,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําพัฒนาผ๎ูประกอบวิชาชีพครูส าหรับโรงเรียนเทศบาล 

ต าบลเวียง  ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนท่ีสุด  

ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  
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โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลต าบลเวียง 
จ านวน 279,800 บาท 

      

  1. คําจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง 
จ านวน  68,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลต าบลเวียง คนละ 1,700 บาทตํอปี ตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110 ลงวันท่ี  

14 กรกฎาคม 2563 “ หากมีจ านวนเด็กนักเรียนท่ีเกินจาก 

เงินจัดสรร จะใช๎งบประมาณจากเทศบาลฯ สมทบเพิ่มเติม” 

(ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน๎า 122 ล าดับท่ี 25 ) 

 

2. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก 

สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง จ านวน 205,800 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก สังกัด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง อัตราละ 21 บาท  

จ านวน 245 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด  

ท่ี มท 0816.2/ว3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 (ตามแผนพัฒนา 
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน๎า 120 ล าดับท่ี 19)  “หากมีจ านวน 

เด็กนักเรียนท่ีเกินจากเงินจัดสรร จะใช๎งบประมาณจากเทศบาล ฯ   

สมทบเพิ่มเติม" 

                                                                                                     

3. คําพัฒนาผ๎ูประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลต าบลเวียง   จ านวน  6,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง น าไปบริหารจัดการ 

สถานศึกษา จ านวน 3 คน คนละ 2,000 บาท ตามหนังสือ 

กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ 

ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
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ค่าวัสดุ รวม 613,600 บาท 

   
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 573,600 บาท 

      

  1. วัสดุงานบ๎านงานครัว    จ านวน   60,000   บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน แก๎วน้ า ยาสีฟัน                 

แปูงเด็ก ผ๎าขนหนู  ผงซักฟอก ถุงขยะ ไม๎กวาด ถังน้ า  
ถาดใสํอาหาร ฯลฯ ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจําย 

ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองการศึกษา) 
 

2. คําอาหารเสริม (นม)   จ านวน   513,600   บาท  

     (2.1) โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
จ านวน   76,700   บาท 

            เพื่อจํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็กสังกัด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง จ านวน 260 วัน ตามหนังสือ 

กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 4110 

ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 (ตามแผนพัฒนาห๎าปี พ.ศ. 2561-2565 

หน๎า 117 ล าดับท่ี 10)“ท้ังนี้จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจาก 

กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น หากมีจ านวนเด็กนักเรียนท่ีเกิน 

จากเงินจัดสรร จะใช๎งบประมาณจากเทศบาลฯ สมทบเพิ่มเติม"   

 

     (2.2) โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) (โรงเรียน
เขต  ทต. เวียง)    จ านวน   436,900   บาท 

            เพื่อจํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียน 

สังกัดโรงเรียน ในเขตเทศบาล ต าบลเวียง  3 โรง  ดังนี้ โรงเรียน 

บ๎านพระนัง่ดิน  โรงเรียนบ๎านปี้และ โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง  
จ านวน  260 วัน  ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  

ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563   

(ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน๎า 117 ล าดับท่ี 11) 

หากมีจ านวนเด็กนักเรียนท่ีเกินจากเงินจัดสรร จะใช๎งบประมาณ 

จากเทศบาลฯ สมทบเพิ่มเติม  
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วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําลูกหมุนระบายอากาศ ทราย หินคลุก ลูกรัง  
ยางแอสฟัลท์ อิฐ ซีเมนต์บล็อก กระเบ้ือง สังกะสี เหล็กเส๎น ตะป ู 

ทํอน้ า และอุปกรณ์ประปา เครื่องสุขภัณฑ์ และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ  

ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ 

(กองการศึกษา)  
  

  

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุการเกษตร เชํน พันธ์ุพืช ปุ๋ย กระถางต๎นไม ๎ 

จานรองกระถางต๎นไม ๎ดินผสม หรือขึ้เถ๎า แกลบ ยาฆําเพล้ีย 

หรือแมลงตํางๆ และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นตามประเภทการจ าแนก 

ประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองการศึกษา)  
  

  

  
งบเงินอุดหนุน รวม 756,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 756,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสํวนราชการ       

    
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ๎านพระนัง่ดิน) จ านวน 504,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให๎แกํ 
โรงเรียนบ๎านพระนัง่ดิน  อัตราคนละ 21 บาท จ านวน 200 วัน  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924  

ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 (ตามแผนพัฒนาห๎าปี พ.ศ. 2561 -2565  

หน๎า 125 ล าดับท่ี 1) “หากมีจ านวนเด็กนักเรียนท่ีเกินจากเงินจัดสรร 

จะใช๎งบประมาณจากเทศบาลฯ สมทบเพิ่มเติม” (กองการศึกษา)  
  

  

    
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ๎านปี้) จ านวน 252,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให๎แกํ 
โรงเรียนบ๎านปี ้ อัตราคนละ 21 บาท จ านวน 200 วัน ตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลงวันท่ี 8  

กรกฎาคม 2564 (ตามแผนพัฒนาห๎าปี พ.ศ.2561-2565 หน๎า 125   

ล าดับท่ี  2) "หากมีจ านวนเด็กนักเรียนท่ีเกินจากเงินจัดสรร  

จะใช๎งบประมาณจากเทศบาลฯ สมทบเพิ่มเติม”  (กองการศึกษา) 
 

 

  

  

 

 

  

User
Typewriter
124



 

 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 25,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 25,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท 

   

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย 

งบรายจํายอ่ืน ๆ 
      

    
โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ส าหรับเด็กและเยาวชน จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และเพื่อสํงเสริมให๎เด็กเยาวชน 

ของเทศบาลต าบลเวียง ได๎มีการพัฒนาเรียนรู๎หลากหลายด๎าน 

เชํน  ความสามารถด๎านภาษาเพื่อการส่ือสาร วิทยาศาสตร์นํารู๎  
คณิตคิดสนุก กระบวนการเรียนรู๎เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กและ 

เยาวชน โดยจํายเป็นคําใช๎จําย คําอาหาร คําอาหารวําง คําวิทยากร 

คําปูายโครงการ คําวัสดุอุปกรณ์ และคําใช๎จํายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับ 

จัดท าโครงการ (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน๎า 122  

ล าดับท่ี 25) (กองการศึกษา)   
  

  

    
โครงการสํงเสริมการศึกษาภาษาตํางประเทศ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และเพื่อสํงเสริมให๎บุคลากร  

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียง   

ให๎มีความรู๎พื้นฐานด๎านภาษาตํางประเทศเพื่อรองรับการเข๎าสํู 

ประชาคมอาเซียน โดยจํายเป็นคําใช๎จําย คําอาหาร คําอาหารวําง 
คําวิทยากร คําปูายโครงการ คําวัสดุอุปกรณ์  และคําใช๎จํายอ่ืน 

ท่ีจ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561- 

2565 หน๎า 121 ล าดับท่ี 23 ) (กองการศึกษา) 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 1,989,330 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,227,660 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,227,660 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 977,880 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล พร๎อมท้ังเงิน 

ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 3 อัตรา (กองสาธารณสุขฯ)  
  

  

   
เงินเพิ่มตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 21,300 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานเทศบาล  

จ านวน 1 อัตรา (กองสาธารณสุขฯ)  
  

  

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 51,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําเงินประจ าต าแหนํงผ๎ูอ านวยการกองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล๎อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต๎น)อัตราเดือนละ 

3,500 บาท และต าแหนํงหัวหน๎าฝุายบริหารสาธารณสุข  

(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต๎น) อัตราเดือนละ 1,500 บาท   

(กองสาธารณสุขฯ)  

  

  

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 177,480 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน พร๎อมท้ังเงินปรับปรุงคําตอบแทน ให๎แกํ 
พนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 

(กองสาธารณสุขฯ)  

   

  

  
งบด าเนินงาน รวม 561,670 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท 

   

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 108,000 บาท 

      

  1. คําตอบแทนให๎แกํเจ๎าหน๎าท่ีท าการตรวจสัตว์และซากสัตว์ 

ในโรงฆําสัตว์ของเทศบาลต าบลเวียง  จ านวน   36,000  บาท   

    เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํเจ๎าหน๎าท่ีท าการตรวจสัตว์ 

และซากสัตว์ในโรงฆําสัตว์ของเทศบาลต าบลเวียง ตามประกาศ 

ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา ลงวันท่ี 10  

ตุลาคม 2564 เรื่อง ก าหนด คําตอบแทนข๎าราชการ พนักงาน 

หรือลูกจ๎างท่ีเทศบาลของยืมตัวมาชํวยปฏิบัติงานช่ัวคราว  

(กองสาธารณสุขฯ)  
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2. คําตอบแทนส าหรับอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นของเทศบาล 

ต าบลเวียง  จ านวน   72,000  บาท  

    เพื่อจํายเปน็คําตอบแทนส าหรับอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นของ 
เทศบาลต าบลเวียง เดือนละ 6,000 บาท จ านวน 1 คน  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น 

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและการเบิกคําใช๎จําย พ.ศ.2562 

และหนังสือส่ังการตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง (กองสาธารณสุขฯ)  
   

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 72,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําเชําบ๎านให๎แกํพนักงานเทศบาลในหนํวยงาน 

ท่ีมีสิทธิเบิกจํายได๎ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎าน 

ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

(กองสาธารณสุขฯ)  
  

  

   
ค่าใช้สอย รวม 162,240 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําจ๎างเหมาบริการ จ านวน 90,240 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําจ๎างบริการจากผ๎ูรับจ๎าง  เชํน คําอัดรูป  

คําเย็บหนังสือ เข๎าปกหนังสือ คําปูายไวนิล หรือเอกสารรูปเลํมอ่ืนใด 

ท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจการงานในหน๎าท่ีของเทศบาลต าบลเวียง และ 

คําจ๎างเหมาบริการนิติบุคคล หรือบุคลธรรมดามาด าเนินงาน 

และจ๎างเหมาส ารวจข๎อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามหลักเกณฑ์ 
การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

และอ่ืนๆท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข๎อง  (กองสาธารณสุขฯ)  
  

  

    
คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมใบอนุญาตใช๎น้ าบาดาลพร๎อมค าขอและ 

คําวิเคราะห์น้ าอุปโภคบริโภค ของเทศบาลต าบลเวียง  
(กองสาธารณสุขฯ)    
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รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย          
งบรายจํายอ่ืน ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 9,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/ 

นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎าง 
และผ๎ูมีสิทธิอื่นๆ โดยจํายเป็นคําเบ้ียเล้ียงเดินทาง คําพาหนะ 

 คําเชําท่ีพัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทาง  
คําลงทะเบียนตํางๆ และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 

ของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  

(กองสาธารณสุขฯ)    
  

  

    
คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําลงทะเบียน คําธรรมเนียม หรือคําใช๎จําย 

ท านองเดียวกันท่ีเรียกช่ืออยํางอ่ืนให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมเบิกจําย  

ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง  หรือบุคคล คณะบุคคล 

ท่ีได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติให๎เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม 

อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตํอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรม 

เพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นให๎ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาท๎องถิ่น ข๎าราชการและพนักงาน 

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

พ.ศ. 2557 (กองสาธารณสุขฯ)  
  

  

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ของเทศบาล
ต าบลเวียง เพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ (กองสาธารณสุขฯ)  
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 219,430 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน เชํน เก๎าอ้ีพลาสติก กระดาษ 

กระดาษไข ไม๎บรรทัด คลิป ปากกา ยางลบ ธงชาติ  

กระดาษคาร์บอน  แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ส่ิงพิมพ์ที่ได๎จาก 

การซื้อหรือจ๎างพิมพ ์น้ าด่ืมและอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นตามประเภท 

การจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุขฯ)  
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วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน แปรง ไม๎กวาด เขํง ถังขยะ  

และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของ 
ท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุขฯ)  
  

  

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ และอ่ืน ๆ     

ท่ีจ าเป็น ส าหรับรถจักรยานยนต์ และครุภัณฑ์อ่ืนๆ ของทางราชการ 

ส าหรับใช๎ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนก 

ประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุขฯ)  
  

  

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน เชํน น้ ามันดีเซล  

น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาระบี น้ ามันเครื่องและอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับ  

ยานพาหนะ และรถยนต์ของทางราชการท่ีใช๎ในกิจการของเทศบาล 

ต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของ 
ท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุขฯ)  
  

  

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 109,430 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชํน น้ ายาฆําเช้ือ 

น้ ายาพํนก าจัดยุง แมลงวัน  โซดาไฟ ทรายอะเบท วัคซีนพิษสุนัขบ๎า 
และน้ ายาตํางๆ หรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ตามประเภทการจ าแนก 

ประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุขฯ)  
  

  

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 7,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุการเกษตร เชํน พันธ์ุพืช ปุ๋ย กระถางต๎นไม ๎ 

จานรองกระถางต๎นไม ๎ดินผสม หรือขึ้เถ๎า แกลบ ยาฆําเพล้ีย  
หรือแมลงตํางๆ และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นตามประเภทการจ าแนก 

ประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุขฯ)   
  

  

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน ปูายประชาสัมพันธ์ 

กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูํกันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์แถบบันทึกเสียง 
หรือภาพ รูปสี หรือขาวด าท่ีได๎จากการล๎าง อัด ขยาย  และอ่ืนๆ  

ท่ีจ าเป็น ฯลฯ ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของ 
ท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุขฯ )   
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วัสดุเครื่องแตํงกาย จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเครื่องแตํงกาย เชํน รองเท๎า ถุงมือ และอ่ืนๆ 

ท่ีจ าเป็นตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ 

(กองสาธารณสุขฯ)   
  

  

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําแผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล เทปบันทึกข๎อมูล  

แผํนกรองแสง กระดาษตํอเนื่อง สายเคเบิล แผงแปูนอักขระ 

หรือแปูนพิมพ ์หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เมาส์  

และวัสดุอ่ืนๆ ท่ีใช๎เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบลเวียง 

ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ  

(กองสาธารณสุขฯ) 
  

  

  
งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    

อุดหนุนหมูํบ๎าน/ชุมชน ตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริ 
ด๎านสาธารณสุข 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนหมูํบ๎าน/ชุมชน ตามแนวทางโครงการ 

ตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข จ านวน 10 หมูํบ๎าน ๆ ละ 

 20,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด  

ท่ี มท 0808.2/ว 3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563            

โดยรายละเอียดดังนี้  
1. โครงการอบรมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      
บ๎านปี ้หมูํท่ี 1 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา   
จ านวน  11,500 บาท 

 

2. โครงการอบรมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
บ๎านคือ หมูํท่ี 2 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  
จ านวน  11,500 บาท 

 

 

 

  

User
Typewriter
130



 

3. โครงการอบรมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
บ๎านทราย หมูํท่ี 3 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา   
จ านวน  11,500 บาท 

 

4. โครงการอบรมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
บ๎านล๎า หมูํท่ี 4 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  
จ านวน  11,500 บาท 

 

5. โครงการอบรมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
บ๎านไชยพรมหมูํท่ี 5 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  
จ านวน  11,500 บาท 

 

6. โครงการอบรมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
บ๎านเวียง หมูํท่ี 6  ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา   
จ านวน  11,500 บาท 

 

7. โครงการอบรมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
บ๎านพระนัง่ดิน หมูํท่ี 7 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา   
จ านวน  11,500 บาท 

 

8. โครงการอบรมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
บ๎านดอนไชย หมูํท่ี 8 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา   
จ านวน  11,500 บาท 

 

9. โครงการอบรมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
บ๎านดอนแก๎ว หมูํท่ี 9 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
จ านวน  11,500 บาท 

 

 
 

User
Typewriter
131



 

10. โครงการอบรมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         
บ๎านปี ้หมูํท่ี 10 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา   
จ านวน  11,500 บาท 

 

11. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านมะเร็งเต๎านม 

 บ๎านปี้ หมูํท่ี 1 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา  
จ านวน  8,500 บาท 

 

12. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านมะเร็งเต๎านม  

บ๎านคือ หมูํท่ี 2 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  
จ านวน  8,500 บาท  

      

    

13. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านมะเร็งเต๎านม 

บ๎านทราย หมูํท่ี 3 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
จ านวน  8,500 บาท 

 

14. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านมะเร็งเต๎านม  

บ๎านล๎า หมูํท่ี 4 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  
จ านวน  8,500 บาท 

 

15. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านมะเร็งเต๎านม  

บ๎านไชยพรม หมูํท่ี 5 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
 จ านวน  8,500 บาท 

 

16. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านมะเร็งเต๎านม  

บ๎านเวียง หมูํท่ี 6  ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  
จ านวน  8,500 บาท 

 

17. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านมะเร็งเต๎านม 

บ๎านพระนัง่ดิน หมูํท่ี 7 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
จ านวน 8,500 บาท 
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18. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านมะเร็งเต๎านม 

บ๎านดอนไชย หมูํท่ี 8 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
จ านวน 8,500 บาท 

 

19. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านมะเร็งเต๎านม  

บ๎านดอนแก๎ว หมูํท่ี 9 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
จ านวน 8,500 บาท 

 

20. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านมะเร็งเต๎านม 

บ๎านปี ้หมูํท่ี 10 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
จ านวน  8,500 บาท 

  

  

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย 

งบรายจํายอ่ืน ๆ 
      

    

โครงการอบรมผ๎ูประกอบการร๎านอาหารและแผงลอยร๎านค๎าร๎านช า
ความปลอดภัยด๎านอาหารและตลาดสดนําซื้อ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมให๎ความรู๎ด๎านสุขาภิบาลอาหาร 

แกํผ๎ูประกอบการร๎านอาหาร แผงลอย ร๎านค๎า ร๎านช า ความปลอดภัย 

ด๎านอาหารและตลาดสดนําซื้อ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน 

สถานประกอบการ ให๎มีความปลอดภัย ตํอผ๎ูบริโภคและผํานเกณฑ์ 
ด๎านสุขาภิบาลอาหาร (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

หน๎า 127 ล าดับท่ี 1) (กองสาธารณสุขฯ) 
  

  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 355,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 355,320 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล พร๎อมท้ัง 
เงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ าปี จ านวน 1 อัตรา (ส านักปลัด)  
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 108,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 108,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําจ๎างเหมาบริการ จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําจ๎างเหมาบริการแรงงานบุคคลเป็นการชั่วคราว 

ท่ีใช๎ระยะเวลาการจ๎าง ไมํนาน เชํน  คําอัดรูป คําเย็บหนังสือ  

เข๎าปกหนังสือ ถํายเอกสารพิมพ์เขียว คําปูายไวนิล หรือเอกสาร 

รูปเลํมอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจการงานในหน๎าท่ีของเทศบาลต าบลเวียง 
และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น (กองชําง)  
  

  

 
งานไฟฟ้าและประปา รวม 544,480 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 544,480 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 544,480 บาท 

   
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       

    

อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาค สาขาเชียงค า ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟูาในเขตเทศบาลต าบลเวียง 

จ านวน 544,480 บาท 

      

  1. โครงการขยายเขตไฟฟูาในเขตเทศบาลต าบลเวียง   
จ านวน  218,360  บาท  
    เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาค สาขาเชียงค า  
ตามโครงการขยายเขตไฟฟูา บ๎านคือ หมูํท่ี 2,บ๎านเวียง หมูํท่ี 6 และ 

บ๎านพระนัง่ดิน หมูํท่ี 7 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
ตามหนังสือการไฟฟูาสํวนภูมิภาค อ าเภอเชียงค า ท่ี มท5308.4/ 

ชค.34810 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 และตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 135 ล าดับท่ี 12  (กองชําง) 
 

2. โครงการขยายเขตไฟฟูาออกสํูพื้นท่ีการเกษตร หมูํท่ี 7    
  จ านวน 326,120 บาท 

   เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาค สาขาเชียงค า  
ตามโครงการขยายเขตไฟฟูาออกสํูพื้นท่ีการเกษตร บ๎านพระนัง่ดิน  
หมูํท่ี 7 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ตามหนังสือ 

การไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอเชียงค า ท่ี มท5308.4/ชค.34810 

 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 และตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 

-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2564 หน๎า 11 ล าดับท่ี 1 (กองชําง) 
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งานสวนสาธารณะ รวม 174,420 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 159,420 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 159,420 บาท 

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 158,520 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน พร๎อมท้ังเงินปรับปรุงคําตอบแทน ให๎แกํ 
พนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา (กองชําง)      
  

  

   
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 900 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎าง 
ตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา  (กองชําง)    
  

  

  
งบด าเนินงาน รวม 15,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุการเกษตร เชํน พันธ์ุพืช ปุ๋ย กระถางต๎นไม ๎

จานรองกระถางต๎นไม ๎ดินผสม หรือขี้เถ๎า แกลบ ยาฆําเพล้ีย 

หรือแมลงตํางๆ และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นตามประเภทการจ าแนก 

ประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองชําง)   
  

  

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,934,300 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,104,300 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,104,300 บาท 

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 1,041,720 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน พร๎อมท้ังเงินปรับปรุงคําตอบแทน ให๎แกํ 
พนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 6 อัตรา และพนกังานจ๎างท่ัวไป  

จ านวน 1 อัตรา ต้ังจํายจากเงินรายได๎ (กองสาธารณสุข)  
  

  

   
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 62,580 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ 

จ านวน 3 อัตรา และพนักงานจ๎างท่ัวไป จ านวน 1 อัตรา  

(กองสาธารณสุข)  
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งบด าเนินงาน รวม 1,830,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,720,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําใช๎จํายในการจ๎างด าเนินการเก็บ ขนและก าจัดขยะ จ านวน 1,700,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างด าเนินการเก็บ ขนและก าจัดขยะ 

ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลเวียง (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561- 

2565) หน๎า 142 ล าดับท่ี 187)  (กองสาธารณสุข) 
  

  

   

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย 

งบรายจํายอ่ืน ๆ 
      

    
โครงการชุมชนสํงเสริมส่ิงแวดล๎อมด๎านการจัดการขยะในครัวเรือน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการชุมชนสํงเสริมส่ิงแวดล๎อม 

ด๎านการจัดการขยะในครัวเรือน  โดยการจัดอบรมให๎ความรู๎ 
แกํประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงและสนับสนุนกิจกรรม 

การจัดการขยะในครัวเรือน  (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561- 

2565 หน๎า 141 ล าดับท่ี 15 ) (กองสาธารณสุข)  
  

  

   
ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน 

น้ ามันเบรก หัวเทียน กระจกมองข๎างรถยนต์ หม๎อน้ ารถยนต์  

กันชนรถยนต์ เบาะนั่งรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยและอ่ืนๆ  

ท่ีจ าเป็นส าหรับยานพาหนะและรถยนต์ของทางราชการ 

ส าหรับใช๎ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภท 

การจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุข) 
 

  

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน เชํน น้ ามันดีเซล 

น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาระบี และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ส าหรับยานพาหนะ 

และรถยนต์ของ เทศบาลฯและของสํวนราชการอ่ืนท่ีใช๎ในกิจการ 

ของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจําย 

ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุข)  
 

  

   
วัสดุอ่ืน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อถังขยะ เพื่อน าไปให๎บริการรองรับขยะจากชุมชน 

ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ  

(กองสาธารณสุข)   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 160,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 160,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 

   

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย 

งบรายจํายอ่ืน ๆ 
      

    
โครงการแก๎ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายเป็นคําอบรมแก๎ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน  

(ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน๎า139 ล าดับท่ี 9 ) 

(กองสาธารณสุขฯ)  
  

  

    
โครงการควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎ในการรณรงค์การควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า 

ในชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลเวียง(ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

พ.ศ. 2561-2565 หน๎า 139 ล าดับท่ี 10) (กองสาธารณสุขฯ)  
  

  

    
โครงการควบคุมและปูองกันไข๎เลือดออก จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการรณรงค์การควบคุมปูองกันโรค 

ไข๎เลือดออกในชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลเวียง (ตามแผนพัฒนา 
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 หน๎า 138 ล าดับท่ี 7)  (กองสาธารณสุขฯ)  
  

  

    
โครงการปลูกต๎นไม๎เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวลดภาวะโลกร๎อน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดกิจกรรมปลูกต๎นไม๎เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ี 

เขตเทศบาลต าบลเวียง (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

หน๎า 140 ล าดับท่ี  14 ) (กองสาธารณสุขฯ  

  

    

โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหาสถานการณ์ฝุุนละอองขนาดเล็ก         

PM 2.5 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎ในการรณรงค์การปูองกันและแก๎ไขปัญหา 

สถานการณ์ฝุุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตเทศบาลต าบลเวียง  
ตามหนังสือ ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563   

(กองสาธารณสุขฯ) 
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โครงการปูองกันและระงับโรคติดตํอเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎ในการรณรงค์การปูองกันและระงับโรคติดตํอ 

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลต าบลเวียง ตามหนังสือ  

ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563  (กองสาธารณสุขฯ) 
 

  

    

โครงการฝึกอบรมสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
คลองสวย น้ าใส 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการฝึกอบรมสร๎างจิตส านึก ในการ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคลองสวย น้ าใส  (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

พ.ศ. 2561-2565 หน๎า 140 ล าดับท่ี 13) (กองสาธารณสุขฯ) 
  

  

    
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลกต าบลเวียง จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครท๎องถิ่น 

รักษ์โลกต าบลเวียง โดยมีคําใช๎จําย คําอาหารและอาหารวําง  
คําวิทยากร คําปูายโครงการ คําวัสดุอุปกรณ์ และคําวัสดุอ่ืนๆ  

ท่ีจ าเป็น (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน๎า 142  

ล าดับท่ี 18 ) (กองสาธารณสุขฯ) 
  

  

    
โครงการรณรงค์ควบคุมปูองกันโรคเอดส์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการรณรงค์ควบคุมปูองกันโรคเอดส์ 

โดยการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์จัดท าปูายส่ือรณรงค์ แผํนพับ 

ท่ีเกี่ยวข๎องกับการให๎ความรู๎เรื่องโรคเอดส์ และการจัดนิทรรศการ 

วันเอดส์โลก (วันท่ี 1 ธันวาคม ของทุกปี) (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

พ.ศ.2561-2565 หน๎า 139 ล าดับท่ี 8) (กองสาธารณสุขฯ) 
  

  

    
โครงการสายใยรักครอบครัวอบอํุน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการสายใยรักครอบครัวอบอํุน 

โดยมีคําใช๎จําย คําอาหารและอาหารวําง คําวิทยากร คําวัสดุอ่ืนๆ  

ท่ีจ าเป็น (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน๎า 140  

ล าดับท่ี 12 ) (ส านักปลัด)  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 5,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 5,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท 

   
วัสดุกีฬา จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุกีฬาและอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข๎องในกิจการงานกีฬา 

และนันทนาการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนก 

ประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองการศึกษา)   
  

  

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 65,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 65,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท 

   

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย 

งบรายจํายอ่ืน ๆ 
      

    
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ โดยจํายเป็นคําใช๎จําย  

คําจ๎างเหมาตกแตํงรถแหํพระพุทธรูป รถขบวนแสดงวัฒนธรรม 

ประเพณีภูมิปัญญาท๎องถิ่น คําวัสดุ อุปกรณ์ตํางๆ และคําใช๎จํายอ่ืน 

ท่ีจ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561- 

2565 หน๎า 143 ล าดับท่ี 1) (กองการศึกษา)     
  

  

    
โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎านวัฒนธรรมประเพณี จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําฝึกอบรมให๎ความรู๎ด๎านวัฒนธรรม (ภาษาล๎านนา) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม 

และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น  

พ.ศ. 2557  ประกาศ ณ วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557  

(ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน๎า 144  ล าดับท่ี 5)  

  

  

    
โครงการสํงเสริมงานประเพณีลอยกระทง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดกิจกรรมประเพณีงานวันลอยกระทง โดยจํายเป็น 

คําใช๎จํายคําจ๎างเหมาตกแตํงรถแหํขบวนกระทง และคําวัสดุ  

อุปกรณ์ตํางๆ และคําใช๎จํายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ 

(ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565   หน๎า 143 ล าดับท่ี 1) 

(กองการศึกษา)   
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โครงการสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําฝึกอบรมดนตรีพื้นบ๎าน ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการ 

ฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557  ประกาศ ณ วันท่ี 5  

สิงหาคม พ.ศ. 2557 (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  

หน๎า 144  ล าดับท่ี 5)  

  

  

    
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข๎าพรรษา จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข๎าพรรษา  

โดยจํายเป็นคําใช๎จําย คําวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมหลํอเทียน 

และคําใช๎จํายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ (ตามแผนพัฒนา 
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน๎า 143 ล าดับท่ี 2)   (กองการศึกษา)    
  

  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,241,880 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,274,880 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,274,880 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 924,960 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล พร๎อมท้ังเงิน 

ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 3 อัตรา (กองชําง)    
  

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 51,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําเงินประจ าต าแหนํง และคําตอบแทนพิเศษ 

นอกเหนือจากเงินเดือน ผ๎ูอ านวยการ กองชําง (นักบริหารงานชําง 
ระดับต๎น) อัตราเดือนละ 3,500 บาทและต าแหนํงหัวหน๎าฝุาย 

แบบแผนและกํอสร๎าง (นักบริหารงานชํางระดับต๎น)อัตราเดือนละ 

1,500 บาท โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน12 เดือน (กองชําง)   

  

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 286,920 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพร๎อมท้ังเงินปรับปรุงคําตอบแทน ให๎แกํ 
พนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา พนักงานจ๎างท่ัวไป  

จ านวน 1 อัตรา (กองชําง)    
  

   
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํ  พนักงานจ๎างท่ัวไป 

จ านวน 1 อัตรา (กองชําง)     
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งบด าเนินงาน รวม 967,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 162,000 บาท 

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตํางๆ  

ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ๎างท่ีปฏิบัติงาน  โดยได๎รับอนุมัติให๎ 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรืองานท่ีไมํอาจท าในเวลาราชการได๎  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทน 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข๎อง  (กองชําง)  
  

  

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 122,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําเชํา/เชําซื้อบ๎านของพนักงานเทศบาลในหนํวยงาน 

ท่ีมีสิทธิเบิกจํายได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎าน 

ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

( กองชําง )  
  

  

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 

และลูกจ๎างประจ าและผ๎ูมีสิทธิเบิกได๎ตามสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

พนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

( กองชําง ) 
  

  

   
ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําจ๎างเหมาบริการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําจ๎างเหมาบริการแรงงานบุคคลเป็นการชั่วคราว 

ท่ีใช๎ระยะเวลาการจ๎าง ไมํนาน เชํน  คําอัดรูป คําเย็บหนังสือ 

เข๎าปกหนังสือ ถํายเอกสารพิมพ์เขียว คําปูายไวนิล หรือเอกสารรูปเลํม 

อ่ืนใดท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจการงานในหน๎าท่ีของเทศบาลต าบลเวียง  

และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น (กองชําง)  
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รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย          
งบรายจํายอ่ืน ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/ 
นอกราชอาณาจักรของ พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎าง 
และผ๎ูมีสิทธิอื่นๆ โดยจํายเป็นคําเบ้ียเล้ียงเดินทาง คําพาหนะ  

คําเชําท่ีพัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทาง  
คําลงทะเบียนตํางๆ และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 

ของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

(กองชําง)   
  

  

    
คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําลงทะเบียน คําธรรมเนียม หรือคําใช๎จําย 

ท านองเดียวกันท่ีเรียกช่ืออยํางอ่ืนให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมเบิกจําย  

ของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ๎าง  หรือบุคคล คณะบุคคล 

ท่ีได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติให๎เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม 

อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตํอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรม 

เพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นให๎ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาท๎องถิ่น ข๎าราชการและพนักงาน 

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

พ.ศ. 2557 (กองชําง)  
  

  

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน 

ของเทศบาลต าบลเวียง เพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ (กองชําง)     

   
ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุส านักงานท้ังวัสดุคงทนและวัสดุส้ินเปลือง เชํน  

กระดาษ กระดาษไข ปากกา ดินสอ ยางลบ  ธงชาติคลิป  

กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม แบบพิมพ์ ตรายาง  
ซอง ส่ิงพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อหรือจ๎างพิมพ์ ท่ีถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร 
น้ าด่ืมและอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจําย 

ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองชําง)   
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วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เชํน วัสดุอุปกรณ์ซํอมไฟสาธารณะ 

อาคารส านักงานเทศบาลต าบลเวียงและโรงฆําสัตว์ โคมไฟถนน  

วัสดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นตามประเภทการจ าแนกประเภท 

รายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองชําง)   
  

  

   
วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําลูกหมุนระบายอากาศ ทราย หินคลุก ลูกรัง  
ยางแอสฟัลท์ อิฐ ซีเมนต์บล็อค กระเบ้ือง สังกะสี เหล็กเส๎น ตะป ู

ทํอน้ า และอุปกรณ์ประปา เครื่องสุขภัณฑ์ และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ  

ต้ังจํายจากเงินรายได๎ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจําย 

ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองชําง)   
  

  

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน 

น้ ามันเบรก หัวเทียน กระจกมองข๎างรถยนต์ หม๎อน้ ารถยนต์  

กันชนรถยนต์ เบาะนั่งรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยและอ่ืนๆ  

ท่ีจ าเป็นส าหรับยานพาหนะและรถยนต์ของทางราชการส าหรับใช๎ 

ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภท 

รายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองชําง) 
   

  

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน เชํน น้ ามันดีเซล  

น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาระบี และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ส าหรับยานพาหนะ 

และรถยนต์ของ เทศบาลฯและของสํวนราชการอ่ืนท่ีใช๎ในกิจการ 

ของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจําย 

ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองชําง)  
  

  

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําแผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล เทปบันทึกข๎อมูล 

แผํนกรองแสง กระดาษตํอเนื่อง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ ์ 

หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เมาส์  

และวัสดุอ่ืนๆ ท่ีใช๎เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบลเวียง  

ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองชําง)   
 

 

  

User
Typewriter
143



  

 
งานก่อสร้าง รวม 3,576,900 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 573,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 573,600 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 552,300 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล พร๎อมท้ัง 
เงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ าปี จ านวน  2 อัตรา (กองชําง)   
  

  

   
เงินเพิ่มตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 21,300 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานเทศบาล  

จ านวน 1 อัตรา (กองชําง)    
  

  

  
งบด าเนินงาน รวม 123,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท 

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําเชํา/เชําซื้อบ๎านของพนักงานเทศบาลในหนํวยงาน 

ท่ีมีสิทธิเบิกจํายได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎าน 

ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

(กองชําง)      
  

  

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 

และลูกจ๎างประจ าและผ๎ูมีสิทธิเบิกได๎ตามสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

พนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  

( กองชําง )  
  

  

   
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    

คําออกแบบ คําควบคุมงานท่ีจํายให๎แกํเอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก 

จ านวน 45,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําออกแบบ คําควบคุมงานท่ีจํายให๎แกํเอกชน นิติบุคคล 

หรือบุคคลภายนอกเพื่อให๎ได๎มาซึ่งส่ิงกํอสร๎าง (กองชําง) 
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งบลงทุน รวม 2,880,300 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,880,300 บาท 

   
คํากํอสร๎างส่ิงสาธารณูปการ       

    

กํอสร๎างพนังกนัดิน คสล. หมูํท่ี 9 (บริเวณหน๎าบ๎านนายส าลี อํอนนวล - 
ปากซอย 10 หมูํ 9) 

จ านวน 276,400 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างพนังกันดิน คสล.  บ๎านดอนแก๎ว  หมูํท่ี 9  

(บริเวณหน๎าบ๎านนายส าลี  อํอนนวล ถึงปากซอย 10 หมู ํ9)  

ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ขนาดยาวรวม 20.00 ม.  
สูง  3.00  ม. รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลเวียงก าหนด  

(กองชําง) ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2564 หน๎าท่ี 34 ล าดับท่ี 24   

  

  

    
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. (ข๎างบ๎าน อ.ส าราญ - ข๎างบ๎านนายสะอาด) จ านวน 101,400 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล. บ๎านเวียง หมูํท่ี 6 (ข๎างบ๎าน 

อ.ส าราญ ถึงข๎างบ๎านนายสะอาด)  ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า  

จังหวัดพะเยา ขนาดกว๎าง 4.00  ม. ยาวรวม 43.00 ม. หนา 0.15 ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (กองชําง) 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  

(ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2564 หน๎าท่ี 29 ล าดับท่ี 19) 
  

  

    

โครงการกํอสร๎างทํอเหล่ียม คสล. ชนิดชํองทางเดียว หมูํท่ี 5  

( บริเวณนานายบุญสืบ เมืองมูล ) 
จ านวน 199,500 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างทํอเหล่ียม คสล. ชนิดชํองทางเดียว  

หมูํท่ี 5 (บริเวณนานายบุญสืบ เมืองมูล)  ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า  

จังหวัดพะเยา ขนาดกว๎าง 3.00  ม. ยาว 6.00 ม. ลึก 1.50 ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (กองชําง) 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  

(ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2564 หน๎าท่ี 27 ล าดับท่ี 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

User
Typewriter
145



  

    

โครงการกํอสร๎างพนงักันดิน คสล. หมูํท่ี 2 ( บริเวณ ฌาปณสถาน  
บ๎านคือ ) 

จ านวน 316,400 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างพนังกันดิน คสล. บ๎านคือ หมูํท่ี 2  

(บริเวณฌาปณสถาน บ๎านคือ)  ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า  

จังหวัดพะเยา ขนาดยาว 19.00 ม. สูง  4.00 ม. รายละเอียด 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (กองชําง)  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  

(ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2564 หน๎าท่ี 19 ล าดับท่ี 9   

  

  

    

โครงการกํอสร๎างพนงักันดิน คสล. หมูํท่ี 3 ( บริเวณข๎างบ๎านนางจันดี 
ทะทาษี ) 

จ านวน 281,300 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างพนังกันดิน คสล. บ๎านทราย หมูํท่ี 3  

(บริเวณข๎างบ๎านนางจันดี  ทะทาษี)  ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า 

 จังหวัดพะเยา ขนาดยาวรวม 20.00 ม. สูง  3.00 ม. รายละเอียด 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (กองชําง)  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2564 หน๎าท่ี 21 ล าดับท่ี 11  

  

  

    

โครงการกํอสร๎างพนงักันดิน คสล. หมูํท่ี 4 ( บริเวณข๎างบ๎าน           
นายชาญณเรศ  วงศ์ศรี ) 

จ านวน 309,700 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างพนังกันดิน คสล. บ๎านล๎า หมูํท่ี 4 

 (บริเวณข๎างบ๎านนายชาญณเรศ  วงศ์ศรี)  ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า 

 จังหวัดพะเยา ขนาดยาวรวม 20.00 ม. สูง  3.50 ม. รายละเอียด 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (กองชําง) ปรากฏตาม 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2564  

หน๎าท่ี 24 ล าดับท่ี 14  

 

  

    

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. (บริเวณหน๎าบ๎านนายถนอม สุทธะ 
ถึง หน๎าบ๎านนายอุดม  ชาญชัย) 

จ านวน 131,900 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. บ๎านดอนไชย  หมูํท่ี 8  

(บริเวณหน๎าบ๎านนายถนอม  สุทธะ ถึงหน๎าบ๎านนายอุดม  ชาญชัย)  
ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ขนาดกว๎าง 0.70  ม. 
ลึกเฉล่ีย  0.50 ม. ยาว 38.00 ม.  รายละเอียดตามแบบแปลน 

ท่ีเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (กองชําง) ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข (ครั้งท่ี 1) พ.ศ.2564 หน๎าท่ี 4 ล าดับท่ี 1 
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โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. (บริเวณหน๎าบ๎านนายผจญศิลป์ - 
บ๎านนายสะอาด) 

จ านวน 196,700 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. บ๎านเวียง  หมูํท่ี 6  

(บริเวณหน๎าบ๎านนายผจญศิลป์ ถึงบ๎านนายสะอาด)  ต าบลเวียง 
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ขนาดกว๎าง 0.70  ม. ลึกเฉล่ีย  0.45 ม.   
ยาว 62.00 ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลเวียง 
ก าหนด (กองชําง) ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2564 หน๎าท่ี 30 ล าดับท่ี 20  
 

  

    

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. หมูํท่ี 1 ( บริเวณหน๎าบ๎าน         
นางบุญม ี ใจดี - หน๎าบ๎านนายจันทร์  หัวนา ) 

จ านวน 281,900 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. บ๎านปี้  หมูํท่ี 1 

(บริเวณหน๎าบ๎านนางบุญมี  ใจดี - หน๎าบ๎านนายจันทร์  หัวนา)  
ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ขนาดกว๎าง 0.70  ม.  
ยาว 87.00 ม. ลึกเฉล่ีย  0.50 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน 

ท่ีเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (กองชําง) ปรากฏตามแผนพัฒนา 
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2564 หน๎าท่ี 15  

ล าดับท่ี 5  
  

  

    

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. หมูํท่ี 10 (บริเวณหน๎าบ๎าน          
นายอภิสิทธ์ิ  ธิวงค์ - หน๎าบ๎านนายจันทร์  ใจดี) 

จ านวน 136,100 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. บ๎านปี้ หมูํท่ี 10  

(บริเวณหน๎าบ๎านนายอภิสิทธ์ิ  ธิวงค์ -หน๎าบ๎านนายจันทร์  ใจดี)   
ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ขนาดกว๎าง 0.70  ม.  
ยาว 45.00 ม. ลึกเฉล่ีย  0.40 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน 

ท่ีเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (กองชําง) ปรากฏตามแผนพัฒนา  
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2564 หน๎าท่ี 36  

ล าดับท่ี 26   

  

    

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. หมูํท่ี 8 (บริเวณหน๎าบ๎าน  
ผอ.อดุลย์  อํอนนวล - บ๎าน อ.พันธนัน) 

จ านวน 224,800 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. บ๎านดอนไชย  หมูํท่ี 8 

(บริเวณหน๎าบ๎าน ผอ.อดุลย์  อํอนนวล - บ๎าน อ.พันธนนั)  
ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ขนาดกว๎าง 0.70  ม.  
ยาว 69.00 ม. ลึกเฉล่ีย  0.50 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน 

ท่ีเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (กองชําง) ปรากฏตามแผนพัฒนา 
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2564  

หน๎าท่ี 33 ล าดับท่ี 23  
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โครงการกํอสร๎างรางสํงน้ า คสล. หมูํท่ี 5 ( บริเวณนานายเสาร์ –  
นานายหมาย เมืองมูล) 

จ านวน 118,800 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างรางสํงน้ า คสล บ๎านไชยพรม หมูํท่ี 5  

(บริเวณนานายเสาร์ถึงนานายหมาย  เมืองมูล)  ต าบลเวียง  
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ขนาดกว๎าง 1.00 ม. ยาวรวม 38.00 ม.    
ลึกเฉล่ีย 1.00 ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลเวียง 
ก าหนด (กองชําง) ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2564 หน๎าท่ี 28 ล าดับท่ี 18  

  

  

    
โครงการปรับปรุงถนนลูกรงั (สายทํุงโน ถึง ทํุงปี้) จ านวน 99,600 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงถนนลูกรัง บ๎านปี ้ หมูํท่ี 10 (สายทํุงโน  

ถึงทํุงปี้)  ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ขนาดกว๎าง
เฉล่ีย 4.00  ม. ยาว 625.00 ม. หนาเฉล่ีย  0.20  ม. รายละเอียด 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (กองชําง) ปรากฏตาม 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข (ครั้งท่ี 1) พ.ศ.2564  

หน๎าท่ี 5 ล าดับท่ี 2  

  

  

    
โครงการปรับปรุงถนนลูกรงั (สายบํอส๎ม ถึง นานายทอน กล่ินหอม) จ านวน 55,800 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงถนนลูกรัง บ๎านปี ้ หมูํท่ี 10 (สายบํอส๎ม  

ถึงนานายทอน  กล่ินหอม)  ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
ขนาดกว๎าง 4.00  ม. ยาว 350.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.20 ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลเวียงก าหนด   

(กองชําง) ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)      

หน๎าท่ี 173 ล าดับท่ี 57  

  

  

   
คําปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง       

    

คําปรับปรุง/ซํอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล
ต าบลเวียง 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  คําใช๎จํายในการปรับปรุง/ซํอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล  

ต าบลเวียงก าหนด ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

หน๎า 149 ข๎อ 9  (กองชําง) 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 35,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 35,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท 

   

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย 

งบรายจํายอ่ืน ๆ 
      

    

โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์และเศษวัสดุเหลือใช๎จาก         
ภาคการเกษตร 

จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
จากขยะอินทรีย์และเศษวัสดุเหลือใช๎จากภาคการเกษตร หมูํท่ี 8 

และ หมูํท่ี 10 ต าบลเวียง โดยให๎ความรู๎แกํกลํุมเปูาหมาย  

คําวิทยากร คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องด่ืม และวัสดุอ่ืนๆ  

ท่ีจ าเป็น  (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน๎า 210  

ล าดับท่ี 1) (กองสาธารณสุขฯ)     

  

แผนงานการพาณิชย ์

 
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 50,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน 

ของเทศบาลต าบลเวียง  เพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  

(กองสาธารณสุขฯ)   
  

  

   
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   
วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําทํอน้ าและอุปกรณ์ประปา ทํอตํางๆ ไม๎ เล่ือย  

เครื่องสุขภัณฑ์ และอ่ืนๆท่ีจ าเป็นเพื่อใช๎ในการด าเนินงาน 

ของโรงฆําสัตว์ของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนก 

ประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุขฯ) 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาช้าระดอ บ้ีย 135,920

คาช้าระหน้ีงิน ูຌ 2,684,600

งินสมทบ องทุนงินทดแทน 8,000

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

200,000

งินส้ารองจาย 200,000

บ้ียยังชีพความพิ าร 3,225,600

บ้ียยังชีพผูຌป่วยอดส์ 402,000

บ้ียยังชีพผูຌสูงอายุ 9,999,600

งินชวยพิศษ

รายจายตามขຌอผู พัน

งินคาบ้ารุงสันนิบาต
ทศบาลแหงประทศ
ไทย

41,940

งินชวยคาท้าศพขຌา
ราช าร/พนั งาน

10,000

งินชวยคาท้าศพ
พนั งานจຌาง

8,000

งินชวยคาท้าศพลู จຌาง
ประจ้า

2,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปงบประมาณ พ.ศ.

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 1/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาช้าระดอ บ้ีย 135,920

คาช้าระหน้ีงิน ูຌ 2,684,600

งินสมทบ องทุนงินทดแทน 8,000

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

200,000

งินส้ารองจาย 200,000

บ้ียยังชีพความพิ าร 3,225,600

บ้ียยังชีพผูຌป่วยอดส์ 402,000

บ้ียยังชีพผูຌสูงอายุ 9,999,600

งินชวยพิศษ

รายจายตามขຌอผู พัน

งินคาบ้ารุงสันนิบาต
ทศบาลแหงประทศ
ไทย

41,940

งินชวยคาท้าศพขຌา
ราช าร/พนั งาน

10,000

งินชวยคาท้าศพ
พนั งานจຌาง

8,000

งินชวยคาท้าศพลู จຌาง
ประจ้า

2,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 2/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

งินสมทบ องทุน
บ้าหน็จบ้านาญขຌา
ราช ารสวนทຌองถิ่น (
.บ.ท.)

744,555

งินสมทบ องทุนหลั
ประ ันสุขภาพระดับ
ทຌองถิ่น

120,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจ้าต้าแหนง
นาย /รองนาย

180,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิ
สภา/ลขานุ ารสภาองค์ ร
ป ครองสวนทຌองถิ่น

1,555,200

คาตอบแทนพิศษนาย /รอง
นาย

180,000

คาตอบแทนรายดือน
ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ าร
บริหารสวนต้าบล

207,360

งินดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทຌองถิ่น

725,760

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ้า)

คาจຌางลู จຌางประจ้า 275,640

คาตอบแทนพนั งานจຌาง 768,000 519,240 738,960 177,480 1,200,240

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 3/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

งินสมทบ องทุน
บ้าหน็จบ้านาญขຌา
ราช ารสวนทຌองถิ่น (
.บ.ท.)

744,555

งินสมทบ องทุนหลั
ประ ันสุขภาพระดับ
ทຌองถิ่น

120,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจ้าต้าแหนง
นาย /รองนาย

180,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิ
สภา/ลขานุ ารสภาองค์ ร
ป ครองสวนทຌองถิ่น

1,555,200

คาตอบแทนพิศษนาย /รอง
นาย

180,000

คาตอบแทนรายดือน
ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ าร
บริหารสวนต้าบล

207,360

งินดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทຌองถิ่น

725,760

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ้า)

คาจຌางลู จຌางประจ้า 275,640

คาตอบแทนพนั งานจຌาง 286,920 3,690,840

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 4/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ้า)

งินดือนขຌาราช าร หรือ
พนั งานสวนทຌองถิ่น

6,603,300 239,640 3,214,860 977,880 355,320

งินประจ้าต้าแหนง 240,000 60,000 51,000

งินพิ่มตาง ๆ ของขຌาราช าร 
หรือพนั งานสวนทຌองถิ่น

138,000 21,300

งินพิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จຌาง

32,160 24,000 63,480

งินวิทยฐานะ 210,000

งบด้าเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาชาบຌาน 570,000 48,000 200,000 72,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

40,000

คาตอบแทนผูຌปฏิบัติราช าร
อันป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทຌองถิ่น

120,000 20,000 108,000

คาบ้ียประชุม 22,200

งินชวยหลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวยหลือ ารศึ ษา
บุตรขຌา
ราช าร/พนั งาน/ลู จຌ
างประจ้า

81,800 15,000

ค่าใช้สอย
คาบ้ารุงรั ษาและซอมแซม 120,000 40,000 60,000 50,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

45,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 5/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ้า)

งินดือนขຌาราช าร หรือ
พนั งานสวนทຌองถิ่น

1,477,260 12,868,260

งินประจ้าต้าแหนง 51,000 402,000

งินพิ่มตาง ๆ ของขຌาราช าร 
หรือพนั งานสวนทຌองถิ่น

21,300 180,600

งินพิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จຌาง

12,000 131,640

งินวิทยฐานะ 210,000

งบด้าเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาชาบຌาน 170,000 1,060,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

30,000 70,000

คาตอบแทนผูຌปฏิบัติราช าร
อันป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทຌองถิ่น

248,000

คาบ้ียประชุม 22,200

งินชวยหลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวยหลือ ารศึ ษา
บุตรขຌา
ราช าร/พนั งาน/ลู จຌ
างประจ้า

40,000 136,800

ค่าใช้สอย
คาบ้ารุงรั ษาและซอมแซม 250,000 30,000 550,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

45,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 6/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยวน่ือง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไมขຌา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายพื่อใหຌไดຌมาซึ่งบริ าร

คาจຌางที่ปรึ ษาพื่อ
ศึ ษาวิจัย

15,000

คาจຌางหมาบริ าร 176,000 248,000 90,240 108,000

คาชดใชຌคาสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน

20,000

คาชาครื่องถายอ สาร 28,800 24,000

คาชาอุป รณ์ 96,000

คาใชຌจายใน ารจຌาง
ด้านิน าร ็บ ขนและ
้าจัดขยะ

1,700,000

คาใชຌจายใน ารดินทาง
ไปราช าร

81,771 7,000 15,000 9,000

คาใชຌจายใน ารลือ ตั้ง 150,000

คาธรรมนียมและคาลง
ทะบียนตางๆ

10,000 10,000

คาบ้ารุงรั ษาและซอม
แซมแ ຌไขระบบ
คอมพิวตอร์ส้านั งาน
ทะบียนราษฎร

75,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 7/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยวน่ือง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไมขຌา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายพื่อใหຌไดຌมาซึ่งบริ าร

คาจຌางที่ปรึ ษาพื่อ
ศึ ษาวิจัย

15,000

คาจຌางหมาบริ าร 50,000 672,240

คาชดใชຌคาสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน

20,000

คาชาครื่องถายอ สาร 52,800

คาชาอุป รณ์ 96,000

คาใชຌจายใน ารจຌาง
ด้านิน าร ็บ ขนและ
้าจัดขยะ

1,700,000

คาใชຌจายใน ารดินทาง
ไปราช าร

10,000 122,771

คาใชຌจายใน ารลือ ตั้ง 150,000

คาธรรมนียมและคาลง
ทะบียนตางๆ

20,000

คาบ้ารุงรั ษาและซอม
แซมแ ຌไขระบบ
คอมพิวตอร์ส้านั งาน
ทะบียนราษฎร

75,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 8/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

คาบ้ียประ ัน 10,000

คารับหนังสือพิมพ์และ
วารสาร

50,000

คาลงทะบียนใน ารฝึ
อบรม

50,000 3,000 15,000 3,000

คาสงงินคืน องทุนทด
แทนผูຌประ ันภัย

10,000

คาออ แบบ คาควบคุม
งานที่จายใหຌแ อ ชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอ

โครง าร ีฬาสีสัมพันธ์ 
สถานศึ ษาในสัง ัด
ทศบาลต้าบลวียง

30,000

โครง ารแ ຌไขปัญหา
โรคอดส์ในชุมชน

15,000

โครง ารควบคุมป้อง ัน
โรคพิษสุนัขบຌา

10,000

โครง ารควบคุมและ
ป้อง ันไขຌลือดออ

20,000

โครง ารจัดงาน
ิจ รรมวันด็ แหงชาติ

60,000

โครง ารจัดงาน
ประพณีสง รานต์

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 9/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

คาบ้ียประ ัน 10,000

คารับหนังสือพิมพ์และ
วารสาร

50,000

คาลงทะบียนใน ารฝึ
อบรม

5,000 76,000

คาสงงินคืน องทุนทด
แทนผูຌประ ันภัย

10,000

คาออ แบบ คาควบคุม
งานที่จายใหຌแ อ ชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอ

45,000 45,000

โครง าร ีฬาสีสัมพันธ์ 
สถานศึ ษาในสัง ัด
ทศบาลต้าบลวียง

30,000

โครง ารแ ຌไขปัญหา
โรคอดส์ในชุมชน

15,000

โครง ารควบคุมป้อง ัน
โรคพิษสุนัขบຌา

10,000

โครง ารควบคุมและ
ป้อง ันไขຌลือดออ

20,000

โครง ารจัดงาน
ิจ รรมวันด็ แหงชาติ

60,000

โครง ารจัดงาน
ประพณีสง รานต์

20,000 20,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 10/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารจัดงานวันทຌอง
ถิ่นไทย

10,000

โครง ารจัดงานอนุสรณ์
ผูຌสียสละ พลรือน 
ต้ารวจ ทหาร 2324 
อ้าภอชียงค้า

20,000

โครง ารจัดท้าระบบ
แผนที่ภาษีและทะบียน
ทรัพย์สิน

50,000

โครง ารจัดวที
ประชาคมพื่อท้าแผน
พัฒนาทຌองถิ่น ทศบาล
ต้าบลวียง

10,000

โครง ารชุมชนสงสริม
สิ่งแวดลຌอมดຌาน าร
จัด ารขยะในครัวรือน

20,000

โครง ารปลู ตຌนไมຌพื่อ
พิ่มพื้นที่สีขียวลดภาวะ
โล รຌอน

5,000

โครง ารป้อง ันและ
แ ຌไขปัญหาสถาน ารณ์
ฝุ่นละอองขนาดล็  PM 

2.5

20,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 11/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารจัดงานวันทຌอง
ถิ่นไทย

10,000

โครง ารจัดงานอนุสรณ์
ผูຌสียสละ พลรือน 
ต้ารวจ ทหาร 2324 
อ้าภอชียงค้า

20,000

โครง ารจัดท้าระบบ
แผนที่ภาษีและทะบียน
ทรัพย์สิน

50,000

โครง ารจัดวที
ประชาคมพื่อท้าแผน
พัฒนาทຌองถิ่น ทศบาล
ต้าบลวียง

10,000

โครง ารชุมชนสงสริม
สิ่งแวดลຌอมดຌาน าร
จัด ารขยะในครัวรือน

20,000

โครง ารปลู ตຌนไมຌพื่อ
พิ่มพื้นที่สีขียวลดภาวะ
โล รຌอน

5,000

โครง ารป้อง ันและ
แ ຌไขปัญหาสถาน ารณ์
ฝุ่นละอองขนาดล็  PM 

2.5

20,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 12/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารป้อง ันและ
ระงับโรคติดตอชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

20,000

โครง ารปิดโล ทัศน์
ด็ ศูนย์พัฒนาด็ ล็
ทศบาลต้าบลวียง

10,000

โครง ารปิดโล ทัศน์
โรงรียนทศบาลต้าบล
วียง

10,000

โครง ารผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จา ขยะอินทรีย์และศษ
วัสดุหลือใชຌจา ภาค
าร ษตร

โครง ารฝึ อบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพลรือน

30,000

โครง ารฝึ อบรมพิ่ม
พูนความรูຌดຌาน าร
พัฒนา ารลี้ยงดูด็ ใน
สถานศึ ษา

15,000

โครง ารฝึ อบรมสรຌาง
จิตส้านึ ใน ารอนุรั ษ์
ทรัพยา รธรรมชาติ
คลองสวย น้้าใส

20,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 13/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารป้อง ันและ
ระงับโรคติดตอชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

20,000

โครง ารปิดโล ทัศน์
ด็ ศูนย์พัฒนาด็ ล็
ทศบาลต้าบลวียง

10,000

โครง ารปิดโล ทัศน์
โรงรียนทศบาลต้าบล
วียง

10,000

โครง ารผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จา ขยะอินทรีย์และศษ
วัสดุหลือใชຌจา ภาค
าร ษตร

35,000 35,000

โครง ารฝึ อบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพลรือน

30,000

โครง ารฝึ อบรมพิ่ม
พูนความรูຌดຌาน าร
พัฒนา ารลี้ยงดูด็ ใน
สถานศึ ษา

15,000

โครง ารฝึ อบรมสรຌาง
จิตส้านึ ใน ารอนุรั ษ์
ทรัพยา รธรรมชาติ
คลองสวย น้้าใส

20,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 14/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรมอาสา
สมัครทຌองถิ่นรั ษ์โล
ต้าบลวียง

15,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพคณะ รรม าร
บริหารศูนย์พัฒนาด็
ล็ ทศบาลต้าบลวียง

10,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพคณะ รรม าร
สถานศึ ษาขั้นพื้นฐาน
โรงรียนทศบาลต้าบล
วียง

10,000

โครง ารพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมใน ารปฏิบัติ
ราช ารของผูຌบริหาร 
สมาชิ สภา พนั งาน
ทศบาล พนั งานครู
ทศบาล ลู จຌางประจ้า
และพนั งานจຌาง
ทศบาลต้าบลวียง

70,000

โครง ารรณรงค์ควบคุม
ป้อง ันโรคอดส์

15,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 15/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารฝึ อบรมอาสา
สมัครทຌองถิ่นรั ษ์โล
ต้าบลวียง

15,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพคณะ รรม าร
บริหารศูนย์พัฒนาด็
ล็ ทศบาลต้าบลวียง

10,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพคณะ รรม าร
สถานศึ ษาขั้นพื้นฐาน
โรงรียนทศบาลต้าบล
วียง

10,000

โครง ารพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมใน ารปฏิบัติ
ราช ารของผูຌบริหาร 
สมาชิ สภา พนั งาน
ทศบาล พนั งานครู
ทศบาล ลู จຌางประจ้า
และพนั งานจຌาง
ทศบาลต้าบลวียง

70,000

โครง ารรณรงค์ควบคุม
ป้อง ันโรคอดส์

15,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 16/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารรณรงค์ป ป้อง
และทิดทูลสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหา
ษัตริย์

10,000

โครง ารรณรงค์ป้อง ัน
และแ ຌไขปัญหายาสพ
ติด

15,000

โครง ารรณรงค์ป้อง ัน
และลดอุบัติหตุทาง
ถนน

20,000

โครง ารสงสริม ารจัด
ิจ รรมตลาดนัด

วิชา าร
20,000

โครง ารสงสริม าร
รียนรูຌดຌานวัฒนธรรม
ประพณี

โครง ารสงสริม าร
รียนรูຌส้าหรับด็ และ
ยาวชน

15,000

โครง ารสงสริม าร
ศึ ษาภาษาตางประทศ

10,000

โครง ารสงสริมงาน
ประพณีลอย ระทง

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 17/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครง ารรณรงค์ป ป้อง
และทิดทูลสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหา
ษัตริย์

10,000

โครง ารรณรงค์ป้อง ัน
และแ ຌไขปัญหายาสพ
ติด

15,000

โครง ารรณรงค์ป้อง ัน
และลดอุบัติหตุทาง
ถนน

20,000

โครง ารสงสริม ารจัด
ิจ รรมตลาดนัด

วิชา าร
20,000

โครง ารสงสริม าร
รียนรูຌดຌานวัฒนธรรม
ประพณี

10,000 10,000

โครง ารสงสริม าร
รียนรูຌส้าหรับด็ และ
ยาวชน

15,000

โครง ารสงสริม าร
ศึ ษาภาษาตางประทศ

10,000

โครง ารสงสริมงาน
ประพณีลอย ระทง

10,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 18/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารสงสริมศิลป
วัฒนธรรมทຌองถิ่น

โครง ารสนับสนุนคาใชຌ
จาย ารบริหารสถาน
ศึ ษาโรงรียนทศบาล
ต้าบลวียง

698,800

โครง ารสนับสนุนคาใชຌ
จาย ารบริหารสถาน
ศึ ษาศูนย์พัฒนาด็
ล็  ทศบาลต้าบลวียง

279,800

โครง ารสายใยรั
ครอบครัวอบอุน

20,000

โครง ารสืบสาน
วัฒนธรรมประพณีวัน
ขຌาพรรษา

โครง ารอบรมผูຌ
ประ อบ ารรຌานอาหาร
และแผงลอยรຌานคຌารຌาน
ช้าความปลอดภัยดຌาน
อาหารและตลาดสดนา
ซื้อ

20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุ อสรຌาง 20,000

วัสดุ าร ษตร 20,000 7,000 15,000

วัสดุ ีฬา

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 19/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครง ารสงสริมศิลป
วัฒนธรรมทຌองถิ่น

10,000 10,000

โครง ารสนับสนุนคาใชຌ
จาย ารบริหารสถาน
ศึ ษาโรงรียนทศบาล
ต้าบลวียง

698,800

โครง ารสนับสนุนคาใชຌ
จาย ารบริหารสถาน
ศึ ษาศูนย์พัฒนาด็
ล็  ทศบาลต้าบลวียง

279,800

โครง ารสายใยรั
ครอบครัวอบอุน

20,000

โครง ารสืบสาน
วัฒนธรรมประพณีวัน
ขຌาพรรษา

15,000 15,000

โครง ารอบรมผูຌ
ประ อบ ารรຌานอาหาร
และแผงลอยรຌานคຌารຌาน
ช้าความปลอดภัยดຌาน
อาหารและตลาดสดนา
ซื้อ

20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุ อสรຌาง 250,000 20,000 290,000

วัสดุ าร ษตร 42,000

วัสดุ ีฬา 5,000 5,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 20/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบด้าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวตอร์ 65,000 15,000 15,000

วัสดุครื่องดับพลิง 50,000

วัสดุครื่องแตง าย 30,000 15,000

วัสดุโฆษณาและผยแพร 40,000 10,000 10,000

วัสดุงานบຌานงานครัว 60,000 573,600 20,000

วัสดุชื้อพลิงและหลอลื่น 54,000 30,000 30,000 20,000 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 23,000 30,000 10,000 3,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ าร
แพทย์

109,430

วัสดุส้านั งาน 185,000 30,000 20,000

วัสดุอื่น 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาชาพื้นที่ว็บไซต์ และคา
ธรรมนียมที่ ี่ยวขຌอง

9,500

คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล 20,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 10,000

คาบริ ารไปรษณีย์ 20,000

คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

คาไฟฟ้า 400,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คา อสรຌางสิ่งสาธารณูป าร

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 21/30

1
7
0



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบด้าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวตอร์ 30,000 125,000

วัสดุครื่องดับพลิง 50,000

วัสดุครื่องแตง าย 45,000

วัสดุโฆษณาและผยแพร 60,000

วัสดุงานบຌานงานครัว 653,600

วัสดุชื้อพลิงและหลอลื่น 50,000 244,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 120,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 116,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ าร
แพทย์

109,430

วัสดุส้านั งาน 30,000 265,000

วัสดุอื่น 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาชาพื้นที่ว็บไซต์ และคา
ธรรมนียมที่ ี่ยวขຌอง

9,500

คาน้้าประปา คาน้้าบาดาล 20,000

คาบริ ารโทรศัพท์ 10,000

คาบริ ารไปรษณีย์ 20,000

คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

คาไฟฟ้า 400,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คา อสรຌางสิ่งสาธารณูป าร

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 22/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อ
สรຌาง

อสรຌางพนัง ันดิน คสล
. หมูที่ 9 (บริวณหนຌา
บຌานนายส้าลี ออนนวล 
- ปา ซอย 10 หมู 9)

คาปรับปรุง/ซอมแซม
อาคารรียนและอาคาร
ประ อบโรงรียน
ทศบาลต้าบลวียง

โครง าร อสรຌางถนน 
คสล. (ขຌางบຌาน อ
.ส้าราญ - ขຌางบຌานนาย
สะอาด)

โครง าร อสรຌางทอหลี่
ยม คสล. ชนิดชองทาง
ดียว หมูที่ 5 ( บริวณ
นานายบุญสืบ มืองมูล )

โครง าร อสรຌางพนัง
ันดิน คสล. หมูที่ 2 ( 

บริวณ ฌาปณสถาน 
บຌานคือ )

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 23/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อ
สรຌาง

อสรຌางพนัง ันดิน คสล
. หมูที่ 9 (บริวณหนຌา
บຌานนายส้าลี ออนนวล 
- ปา ซอย 10 หมู 9)

276,400 276,400

คาปรับปรุง/ซอมแซม
อาคารรียนและอาคาร
ประ อบโรงรียน
ทศบาลต้าบลวียง

150,000 150,000

โครง าร อสรຌางถนน 
คสล. (ขຌางบຌาน อ
.ส้าราญ - ขຌางบຌานนาย
สะอาด)

101,400 101,400

โครง าร อสรຌางทอหลี่
ยม คสล. ชนิดชองทาง
ดียว หมูที่ 5 ( บริวณ
นานายบุญสืบ มืองมูล )

199,500 199,500

โครง าร อสรຌางพนัง
ันดิน คสล. หมูที่ 2 ( 

บริวณ ฌาปณสถาน 
บຌานคือ )

316,400 316,400

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 24/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง าร อสรຌางพนัง
ันดิน คสล. หมูที่ 3 ( 

บริวณขຌางบຌานนางจันดี 
ทะทาษี )

โครง าร อสรຌางพนัง
ันดิน คสล. หมูที่ 4 ( 

บริวณขຌางบຌานนาย
ชาญณรศ  วงศ์ศรี )

โครง าร อสรຌางราง
ระบายน้้า คสล. 
(บริวณหนຌาบຌานนาย
ถนอม   สุทธะ ถึง หนຌา
บຌานนายอุดม  ชาญชัย)

โครง าร อสรຌางราง
ระบายน้้า คสล. 
(บริวณหนຌาบຌานนาย
ผจญศิลป์ ถึงบຌานนาย
สะอาด)

โครง าร อสรຌางราง
ระบายน้้า คสล. หมูที่ 1 
( บริวณหนຌาบຌานนาง
บุญมี  ใจดี - หนຌาบຌาน
นายจันทร์  หัวนา )

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 25/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง าร อสรຌางพนัง
ันดิน คสล. หมูที่ 3 ( 

บริวณขຌางบຌานนางจันดี 
ทะทาษี )

281,300 281,300

โครง าร อสรຌางพนัง
ันดิน คสล. หมูที่ 4 ( 

บริวณขຌางบຌานนาย
ชาญณรศ  วงศ์ศรี )

309,700 309,700

โครง าร อสรຌางราง
ระบายน้้า คสล. 
(บริวณหนຌาบຌานนาย
ถนอม   สุทธะ ถึง หนຌา
บຌานนายอุดม  ชาญชัย)

131,900 131,900

โครง าร อสรຌางราง
ระบายน้้า คสล. 
(บริวณหนຌาบຌานนาย
ผจญศิลป์ ถึงบຌานนาย
สะอาด)

196,700 196,700

โครง าร อสรຌางราง
ระบายน้้า คสล. หมูที่ 1 
( บริวณหนຌาบຌานนาง
บุญมี  ใจดี - หนຌาบຌาน
นายจันทร์  หัวนา )

281,900 281,900

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 26/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง าร อสรຌางราง
ระบายน้้า คสล. หมูที่ 
10 (บริวณหนຌาบຌาน
นายอภิสิทธิ์  ธิวงค์ - 
หนຌาบຌานนายจันทร์  ใจ
ดี)

โครง าร อสรຌางราง
ระบายน้้า คสล. หมูที่ 8 
(บริวณหนຌาบຌาน 
ผอ.อดุลย์  ออนนวล - 
บຌาน อ.พันธนัน)

โครง าร อสรຌางรางสง
น้้า คสล. หมูที่ 5 ( 
บริวณนานายสาร์ - 
นานายหมาย มืองมูล)

โครง ารปรับปรุงถนน
ลู รัง (สายทุงโน ถึง ทุง
ป้ี)

โครง ารปรับปรุงถนน
ลู รัง (สายบอสຌม ถึง 
นานายทอน ลิ่นหอม)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งินอุดหนุนรัฐวิสาห ิจ

งินอุดหนุนสวนราช าร

งินอุดหนุนองค์ รป ครอง
สวนทຌองถิ่น

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 27/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครง าร อสรຌางราง
ระบายน้้า คสล. หมูที่ 
10 (บริวณหนຌาบຌาน
นายอภิสิทธิ์  ธิวงค์ - 
หนຌาบຌานนายจันทร์  ใจ
ดี)

136,100 136,100

โครง าร อสรຌางราง
ระบายน้้า คสล. หมูที่ 8 
(บริวณหนຌาบຌาน 
ผอ.อดุลย์  ออนนวล - 
บຌาน อ.พันธนัน)

224,800 224,800

โครง าร อสรຌางรางสง
น้้า คสล. หมูที่ 5 ( 
บริวณนานายสาร์ - 
นานายหมาย มืองมูล)

118,800 118,800

โครง ารปรับปรุงถนน
ลู รัง (สายทุงโน ถึง ทุง
ป้ี)

99,600 99,600

โครง ารปรับปรุงถนน
ลู รัง (สายบอสຌม ถึง 
นานายทอน ลิ่นหอม)

55,800 55,800

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งินอุดหนุนรัฐวิสาห ิจ

งินอุดหนุนสวนราช าร

งินอุดหนุนองค์ รป ครอง
สวนทຌองถิ่น

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 28/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งินอุดหนุนองค์ รประชาชน

โครง ารศูนย์ปฏิบัติ าร
รวมใน ารชวยหลือ
ประชาชนขององค์ ร
ป ครองสวนทຌองถิ่น 
อ้าภอชียงค้า จังหวัด
พะยา ประจ้าปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

16,000

อุดหนุน ารไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค สาขาขียงค้า 
ตามโครง ารขยายขต
ไฟฟ้าในขตทศบาล
ต้าบลวียง

544,480

อุดหนุนโรงรียนสัง ัด 
สพฐ (โรงรียนบຌานพระ
น่ังดิน)

504,000

อุดหนุนโรงรียนสัง ัด 
สพฐ. (โรงรียนบຌานป้ี)

252,000

อุดหนุนหมูบຌาน/ชุมชน 
ตามแนวทางโครง าร
ตามพระราชด้าริดຌาน
สาธารณสุข

200,000

รวม 17,782,215 13,837,291 1,091,880 7,480,220 2,009,330 355,320 3,761,200 160,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 29/30
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งินอุดหนุนองค์ รประชาชน

โครง ารศูนย์ปฏิบัติ าร
รวมใน ารชวยหลือ
ประชาชนขององค์ ร
ป ครองสวนทຌองถิ่น 
อ้าภอชียงค้า จังหวัด
พะยา ประจ้าปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

16,000

อุดหนุน ารไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค สาขาขียงค้า 
ตามโครง ารขยายขต
ไฟฟ้าในขตทศบาล
ต้าบลวียง

544,480

อุดหนุนโรงรียนสัง ัด 
สพฐ (โรงรียนบຌานพระ
น่ังดิน)

504,000

อุดหนุนโรงรียนสัง ัด 
สพฐ. (โรงรียนบຌานป้ี)

252,000

อุดหนุนหมูบຌาน/ชุมชน 
ตามแนวทางโครง าร
ตามพระราชด้าริดຌาน
สาธารณสุข

200,000

รวม 70,000 5,818,780 35,000 50,000 52,451,236

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  18:25:22 หนຌา : 30/30
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