
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2564 

วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียง 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้มาประชุม 

นายวิรัตน์  เวียงค า 
นางรัตติยา  อํอนนวล 
นายศรีวรรณ  ก๎อนค า 
นายนิคม  ทํุนใจ 
นางพิศมรพัชญ์  จับใจนาย
นายประเสริฐ  ศรีค า 
นายเจตร  ประกาสิทธิ์ 
นางยอด  สติราษฎร์ 
นายวีระ  วงศ์ใหญ ํ
นายศุภชัย  ใจดี 
นายสะอาด  ธิต๏ะยา 
นายบรรจง  ประกาสิทธิ์ 
ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี 
ผู้ไม่มาประชุม 

- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ด.ต.ทองอยูํ  ใจดี 
นายทรงพล  เวียงค า 
นายทัตพงศ์  ใจดี 
นายจักร์แก๎ว  อํอนนวล 
นายแตํง  เวียงค า 
นายนฤเบศ  วงศ์ราษฎร์ 
น.ส.ณัฐชา ขันทะวงค์ 
นายสมเกียรติ  ไชยมงคล 
นางสาวระพีพรรณ์  เมืองมูล 
นายชาตรี  นิลค า 
นางอรัญญา  กันศรีเวียง 
นางธัญชนิกาญจน์  นิลค า 
นางสุภิญญา  สติราษฎร์ 
นางสาวณัฐภรณ์  เงินค า 
นางสาววรัชยา อุปธิ 
นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 
นายสุทธิพงศ์ เรืองฤทธิ์ 

 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
 
 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
หัวหน๎าส านักปลัด 
ผ๎ูอ านวยการกองคลัง 
ผ๎ูอ านวยการกองชําง 
ผ๎ูอ านวยการกองการศึกษา 
ผ๎ูอ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
หัวหน๎าฝุายบริหารงานท่ัวไป 
หัวหน๎าฝุายปกครอง 
หัวหน๎าฝุายอ านวยการ 
หัวหน๎าฝุายบริหารงานคลัง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
นิติกรช านาญการ 

 

วิรัตน์  เวียงค า 
รัตติยา  อํอนนวล 
ศรีวรรณ  ก๎อนค า 
นิคม  ทํุนใจ 
พิศมรพัชญ์  จับใจนาย
ประเสริฐ  ศรีค า 
เจตร  ประกาสิทธิ์ 
ยอด  สติราษฎร์ 
วีระ  วงศ์ใหญ ํ
ศุภชัย  ใจดี 
สะอาด  ธิต๏ะยา 
บรรจง  ประกาสิทธิ์ 
ส าราญ  ใจดี 

 
 
 
ทองอยูํ  ใจดี 
ทรงพล  เวียงค า 
ทัตพงศ์  ใจดี 
จักร์แก๎ว  อํอนนวล 
แตํง  เวียงค า 
นฤเบศ  วงศ์ราษฎร์ 
ณัฐชา ขันทะวงค์ 
สมเกียรติ  ไชยมงคล 
ระพีพรรณ์  เมืองมูล 
ชาตรี  นิลค า 
อรัญญา  กันศรีเวียง 
ธัญชนิกาญจน์  นิลค า 
สุภิญญา  สติราษฎร์ 
ณัฐภรณ์  เงินค า 

วรัชยา อุปธิ 
ภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 
สุทธิพงศ์ เรืองฤทธิ์ 

 
 



เร่ิมประชุม  เวลา  09.00   น. 

เมื่อถึงเวลา  09.00  น.  เลขานุการสภาเทศบาลเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข๎า
ห๎องประชุมแล๎วรายงานประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงทราบวํา  สมาชิกสภาเทศบาล  
จ านวน  12  คน  มาครบองค์ประชุมแล๎ว 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า เรียนนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  และผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทุกทําน  กระผม
ประธานสภาเทศบาล นายวิรัตน์  เวียงค า ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง  ขอเปิดการประชุม สภาเทศบาล 
                               ต าบลเวียง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี  2564 
 
 ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไมํมี – 

 ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2564 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2564 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีประเด็นท่ีจะแก๎ไข  เพิ่มเติมหรือไมํครับ 
 
ที่ประชุม  ไมํมี  
  
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไมํมี  กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2564 หากสมาชิกสภาเห็นชอบรับรอง 
 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2564  โปรดยกมือครับ 
 
 ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ           

สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2564  (จ านวน 12 เสียง) 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า       ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3  กระทู้ถาม(ถ้ามี) 
ประธานสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีกระท๎ูถามหรือไมํ  ขอเชิญครับ 
 
ท่ีประชุม  ไมํมี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไมํมีกระผมขอเข๎าสํูระเบียบวาระท่ี 4 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 

/ระเบียบวาระที่  4... 

 



ระเบียบวาระที่  4        ญัตติเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 4.1 ญัตติเร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า ในระเบียบวาระที่ 4.1 ขอเชิญทํานนายกเทศมนตรีได๎ช้ีแจงรายละเอียดตํอ 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีประชุมสภาเทศบาล ครับ 
  
ด.ต.ทองอยู่  ใจดี      ระเบียบวาระที่ 4.1 ญัตติเร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี  ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) 

เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาล  และผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทุกทําน 
กระผม ด.ต.ทองอยูํ  ใจดี นายกเทศมนตรีต าบลเวียง บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผ๎ูบริหารเทศบาล
ต าบลเวียง  จะได๎เสนอรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตํอ
สภาเทศบาลแหํงนี้  ในโอกาสนี้ คณะผ๎ูบริหารเทศบาล  จึงขอแถลงให๎ทํานประธานสภา  
และทํานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทําน   ได๎รับทราบถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายในการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2565 ดังตํอไปนี้ 

1. สถานการณ์คลัง 
1.1 งบประมาณรายจํายท่ัวไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2564 องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 58,409,244.16  บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 134,759,284.38  บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 18,183,489.72 บาท 
1.1.4 รายการท่ีได๎กันเงินไว๎แบบกํอหนี้ ผูกพันและยังไมํได๎เบิกจําย จ านวน         

0 โครงการ รวม 0 บาท 
1.1.5 รายการท่ีได๎กันเงินไว๎โดยยังไมํได๎กํอหนี้ผูกพัน จ านวน 2 โครงการ รวม 

26,434.28 บาท 
1.2 เงินกู๎คงค๎าง จ านวน 5,436,301.85  บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1) รายรับจริง จ านวน 49,977,808.90 บาท ประกอบด๎วย  

 หมวดภาษีอากร     จ านวน 203,366.47 บาท 
 หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต  จ านวน 280,846.50 บาท 
 หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน    จ านวน 576,367.84 บาท 
 หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จ านวน          0.00      บาท 
 หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด    จ านวน   31,112.00 บาท 
 หมวดรายได๎จากทุน    จ านวน           0.00    บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร             จ านวน 24,022,001.09  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป             จ านวน 24,864,115.00  บาท 
 
 

/ (2) เงินอุดหนนุ... 



 (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 21,573.00 บาท  
 
 (3) รายจํายจริง จ านวน 45,384,936.45 บาท ประกอบด๎วย 

               งบกลาง  จ านวน     16,183,320.96 บาท 
     งบบุคลากร  จ านวน     16,113,980.00 บาท 
     งบด าเนินงาน จ านวน       9,025,550.05 บาท 
     งบลงทุน  จ านวน       3,049,759.40 บาท 
     งบรายจํายอื่น จ านวน           10,000.00        บาท 
     งบเงินอุดหนุน จ านวน       1,002,326.04 บาท 
(4) รายจํายท่ีจํายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 21,573.00  บาท 
(5) มีการจํายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน๎าท่ี จ านวน 51,092.00 บาท 
(6) รายจํายท่ีจํายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
(7) รายจํายท่ีจํายจากเงินกู๎ จ านวน 0.00 บาท 
 

  ค าแถลงงบประมาณ     

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

        เทศบาลต าบลเวียง 
            อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา 

        

        รายรับ รายรับจริง  
ปี  2563 

ประมาณการ  
ปี 2564 

ประมาณการ  
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 203,366.47 145,000.00 180,000.00 
  หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต 280,846.50 256,100.00 270,500.00 
   หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน 576,367.84 580,000.00 403,000.00 
  หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 31,112.00 28,000.00 23,200.00 

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

      

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

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

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

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

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 
 

/ค าแถลงงบประมาณ... 



ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลเวียง 

อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2563 ประมาณการ ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ    

 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 

 งบด าเนินงาน 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 

 งบเงินอุดหนุน 1,002,326.04 1,086,200.00 1,516,480.00 

 งบรายจํายอื่น 10,000.00 15,000.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 45,384,936.45 53,134,473.00 52,451,236.00 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/-ร่าง-... 
 
 



- ร่าง -     
        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  
  
 
 
 
 

/เงินสมทบ... 
 

  



   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดพะเยา 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง ลงวันท่ี 9 
กรกฎาคม 2547 ข๎อ 35 ซึ่งก าหนดให๎เทศบาลเป็นผ๎ูจํายสมทบ 
เบ้ียประกันสังคมให๎พนักงานจ๎างในอัตราร๎อยละ 5 ของคําจ๎างช่ัวคราว 
  

  

   
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  
  

  

   
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)    
   

  

   
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) (ประมาณการ 
จากข๎อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข๎อมูลเบ้ียยังชีพของ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และประมาณการเพิ่มเติม) ตามประกาศ 
รายช่ือผ๎ูท่ีมีสิทธิของเทศบาลต าบลเวียง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเบี้ยความพิการของ 
 
 

/องค์กรปกครอง... 

  



องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2553 แก๎ไขถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
(ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน๎า 211 ล าดับท่ี 3 )     

   
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)   

  

   
เงินส ารองจําย จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน  
หรือกรณีการปูองกันและยับย้ังกํอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวํา 
จะเกิดสาธารณภัย หรือคาดวําจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน 
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนเป็นสํวนรวมได๎  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยวิธีงบประมาณของ 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 
 

  

    
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 ... 

  



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 
  

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท๎องถิ่น จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพของเทศบาล 
ร๎อยละ 50 ของคําบริการสาธารณสุขได๎รับจากกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพแหํงชาติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ ว 1110 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2550 
(ตามแผนพัฒนาห๎าปี  2561-2564 หน๎าท่ี 212 ล าดับท่ี 5)     
  

  

   
เงินชํวยพิเศษ       

    
เงินชํวยคําท าศพข๎าราชการ/พนักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือคําท าศพพนักงานเทศบาลท่ีถึงแกํความตาย

ในระหวํางรับราชการ           

    
เงินชํวยคําท าศพพนักงานจ๎าง จ านวน 8,000 บาท 

      
  เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือคําท าศพพนักงานจ๎างท่ีถึงแกํความตาย       

ในระหวํางรับราชการ           

    
เงินชํวยคําท าศพลูกจ๎างประจ า จ านวน 2,000 บาท 

      
  เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือคําท าศพลูกจ๎างประจ าท่ีถึงแกํความตาย      

ในระหวํางรับราชการ     
 

      

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 โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน ดังนี ้ 
 
 
 
 

  



/(1) เงินเดือน... 
    (1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 28,800 บาท  

เป็นเงิน 345,600 บาท 
     (2) รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ  
15,840 บาท เป็นเงิน 380,160 บาท (ส านักปลัด)    

   
คําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

 เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายกเทศมนตรีและ 
รองนายกเทศมนตรี ตามอัตราท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วําด๎วยเงินเดือน พ.ศ.2554 และแก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2557  
ลงวันท่ี 29 กันยายน  2554 (ส านักปลัด) โดยต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน 
ดังนี ้ 
     (1) คําตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท  
เป็นเงิน 72,000 บาท 
     (2) คําตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500 บาท 
จ านวน 2 คน เป็นเงิน 108,000 บาท  

  

   
คําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพิเศษให๎แกํนายกเทศมนตรีและรองนายก 
เทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน 
คําตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยํางอื่น พ.ศ.2554 และ 
แก๎ไขเพื่อเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี2)พ.ศ.2557 ลงวันท่ี 29 
กันยายน 2554 (ส านักปลัด) ดังนี ้
     (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 าหนดในระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน พ.ศ.2554 และ 
แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 โดยค านวณ 
ต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน ดังนี ้
    (1)  คําตอบแทนเลขานุการ อัตราเดือนละ 10,080 บาท 
เป็นเงิน 120,960 บาท 
    (2)  คําตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 
7,200  บาท เป็นเงิน 86,400 บาท (ส านักปลัด)  
  

/คําตอบแทน... 

  



   
คําตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 1,555,200 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎แกํรองประธานสภาเทศบาล  
และสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย 
เงินเดือนเงินคําตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ 
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการของ 
นายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจํายเบี้ยประชุม 
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 าปี 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) 
  

  

   
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 าแหนํง... 

  



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)  
  

  

  
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 และคําตอบแทนอื่นๆท่ีสามารถเบิกจํายได๎ตามประเภท 
รายจํายนี้  
  
 
 
 
 

/คําตอบแทน... 

  



 

   
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) 
 

  

   
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 หรือเอกสารรูปเลํมอื่นใดท่ีเกี่ยวข๎อง 
กับกิจการงานในหน๎าท่ีของเทศบาลต าบลเวียง และ 
คําจ๎างเหมาบริการอื่นๆ (ส านักปลัด) 
  
 
 
 

  



/คําเชําเครื่อง... 

    
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)   
  

  

    
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 

      

  2.1  คํารับรอง      จ านวน 15,000 บาท 
      เพื่อจํายเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
ท่ีไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือ เย่ียมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและ 
เจ๎าหน๎าท่ีท่ีเกี่ยวข๎อง ซึ่งรวํมต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
โดยจํายเป็นคําอาหาร คําอาหารวําง คําเครื่องด่ืม คําของขวัญ 
หรือของท่ีระลึก คําพิมพ์เอกสาร คําใช๎จํายท่ีเกี่ยวเนื่องในการ 

/เล้ียงรับรอง ... 

  



เล้ียงรับรอง รวมท้ังคําบริการและคําใช๎จํายอื่นซึ่งจ าเป็นต๎องจําย  
(ส านักปลัด)  
 
2.2  คําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จ านวน 10,000 บาท 
      เพื่อจํายเป็นเงินคําพวงมาลัย ชํอดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎  
พวงมาลา ดอกไม๎ และธูปเทียน ส าหรับใช๎ในกิจการงานพิธีทาง 
ศาสนาหรือรัฐพิธีตํางๆท่ีจ าเป็น ฯลฯ (ส านักปลัด)  
 
2.3  คําใช๎จํายในการประชุมราชการ  จ านวน 20,000  บาท 
      เพื่อจํายเป็นคําเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่น  
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการท่ีได๎รับแตํงต้ัง 
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือส่ังการของ 
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวํางองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยจํายเป็นคําอาหาร  
คําเครื่องด่ืมตํางๆ เครื่องใช๎ในการเล้ียงรับรอง และคําบริการอื่นๆ 
ซึ่งจ าเป็นต๎องจํายเกี่ยวกับการรับรองในการประชุม (ส านักปลัด) 
   

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย  
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําชดใช๎คําเสียหายหรือคําสินไหมทดแทน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําชดใช๎คําเสียหาย หรือคําสินไหมทดแทน ให๎แกํ  
ผ๎ูเสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุกับเทศบาลต าบลเวียง และกรณีบุคลากร 
ของเทศบาลต าบลเวียง กํอให๎เกิดความเสียหายแกํผ๎ูอื่น (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  
และคําใช๎จํายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2555 และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ส านักปลัด)  
  
 
 

/คําใช๎จําย... 

  



    
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)               
  

  

    
คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําลงทะเบียน คําธรรมเนียม หรือคําใช๎จํายท านองเดียวกัน 
   ท่ีเรียกช่ืออยํางอื่นให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมเบิกจําย 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 และอื่นๆท่ีเกี่ยวข๎อง  
(ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน๎า 124  
ล าดับท่ี 11)  (ส านักปลัด)  
  
 
 

/โครงการจัดงาน... 

  



    
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)  
 

  

    

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 และคําใช๎จํายในอื่น 
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 าด่ืมและอื่นๆ ท่ีจ าเป็น 
ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ  
(ส านักปลัด)  

  

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ล าโพง ไมโครโฟน และอื่นๆ  
ท่ีจ าเป็นตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ  
(ส านักปลัด)   

 

/วัสดุงานบ๎านงานครัว... 

  



   
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 ช้ันวางของและอื่นๆ ท่ีจ าเป็น 
ต๎องใช๎ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนก 
ประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (ส านักปลัด)  
  

  

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา และอื่นๆ 
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 ามันเครื่องและอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับ 
ยานพาหนะ และรถยนต์ของทางราชการท่ีใช๎ในกิจการของเทศบาล 
ต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของ 
ท่ีจัดเป็นวัสดุ (ส านักปลัด)  
  

  

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน กระดาษเขียนโปสเตอร์  
พูํกันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวด า 
ท่ีได๎จากการล๎าง อัด ขยาย  และอื่นๆ 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  และวัสดุอื่นๆ ท่ีใช๎เกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์และส าหรับโครงขํายกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตชุมชน 
ของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจําย 
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (ส านักปลัด)  
  
 
 

/ค่าสาธารณูปโภค... 

  



   
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  

และอื่นๆ 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) 
 

  



 
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 าปี 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 าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น 
เป็นกรณีพิเศษ (ส านักปลัด)    
  

  

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย 
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น เทศบาลต าบลเวียง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดเวทีประชาคมเชํน คําอาหาร  
อาหารวําง เอกสาร ปูายประชาสัมพันธ์และอื่นๆท่ีจ าเป็นเพื่อการ 
จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นและการจัดท าแผนชุมชน (ตามแผนพัฒนา 
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน๎า 108 ล าดับท่ี  6) (ส านักปลัด)  
 
 
 

/งานบริหารงานคลัง...  
 

 
 

  



 
 

 
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)  
  

/คําตอบแทน... 

  



   
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 คําปูายไวนิล หรือเอกสารรูปเลํมอื่นใด 
ท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจการงานในหน๎าท่ีของเทศบาลต าบลเวียง และ 
คําจ๎างเหมาบริการนิติบุคคลหรือบุคลธรรมดามาด าเนินงาน  
ตามหลักเกณฑ์การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นเละอื่นๆท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข๎อง (กองคลัง) 
  

  

    
คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ ท่ีใช๎ในกิจการ 
ของเทศบาลต าบลเวียง (กองคลัง)  
 

/โครงการจัดท า...  
 

 

  



    
โครงการจัดท าระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบันทึกข๎อมูล ,เดินส ารวจข๎อมูลภาคสนาม  
คําถํายเอกสาร คําวัสดุ และคําใช๎จํายอื่นๆท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข๎อง  
(ตามแผนพัฒนาห๎าปี พ.ศ.2561-2565  หน๎า 123 ล าดับท่ี 9)  
(กองคลัง)  
  

  

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/ 
นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎าง 
และผ๎ูมีสิทธิ อื่นๆ โดยจํายเป็นคําเบี้ยเล้ียงเดินทาง คําพาหนะ 
คําเชําท่ีพัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ 
คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน คําลงทะเบียนตํางๆ และ 
คําใช๎จํายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น 
พ.ศ.2555  และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (กองคลัง)  
  

  

    
คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําลงทะเบียน คําธรรมเนียม หรือคําใช๎จําย 
ท านองเดียวกันท่ีเรียกช่ืออยํางอื่นให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมเบิกจําย  
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) 
  
 
 
 

/ค่าวัสดุ... 
 

  



   
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 าด่ืมและอื่นๆ 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 ช้ันวางของและอื่นๆ  
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 เข็มขัดนิรภัยและอื่นๆ 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 ามันเครื่องและอื่นๆ 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  และอื่นๆ ท่ีจ าเป็นฯลฯ ตามประเภท 
การจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองคลัง)   

 

  

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 



      

  เพื่อจํายเป็นคําแผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล เทปบันทึกข๎อมูล  
สายเคเบิล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผํนกรองแสง  
กระดาษตํอเนื่อง  แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ ์ เมนบอร์ด  
เมาส์ ตัวแปลงสัญญาณ  สายไฟเบอร์ออฟติก  และวัสดุอื่นๆ  
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 
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    
โครงการรณรงค์ปกปูองและเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย ์

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดอบรมให๎ความรู๎ในการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร๎างความปรองดองสมานฉันท์ให๎ประชาชน 
รวมกันเป็นน้ าหนึง่ใจเดียวในการปกปูองและเทิดทูลสถาบัน 
โดยมีคําใช๎จําย คําอาหาร อาหารวําง วิทยากร คําเอกสารและอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข๎อง (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎า 112 
ล าดับท่ี 1) (ส านักปลัด) 

 
 
 

   
/โครงการรณรงค์... 

 
 

 

  



    
โครงการรณรงค์ปูองกันและแกไ๎ขปัญหายาเสพติด จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดอบรมให๎ความรู๎ และรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับยาเสพติดให๎ประชาชนหํางไกลยาเสพติด  
เชํน คําอาหาร อาหารวําง วัสดุอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ 
วิทยากร และอื่นๆ 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 และอื่นๆ  
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 ามันเครื่องและอื่นๆท่ีจ าเป็นส าหรับ 
ยานพาหนะ และรถยนต์ของทางราชการท่ีใช๎ในกิจการของเทศบาล 
ต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของ 
ท่ีจัดเป็นวัสดุ (ส านักปลัด)   
  
 
 
 
 
 
 

/งานป้องกัน... 

  



 
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) 

  

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย 
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 7,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/ 
นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ๎างและ 
ผ๎ูมีสิทธิอื่นๆ โดยจํายเป็นคําเบ้ียเล้ียงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําท่ีพัก 
คําผํานทางดํวนพิเศษ  คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบินและ 
คําใช๎จํายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 
 

/วําด๎วยคําใช๎จําย... 

  



วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น 
พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ส านักปลัด) 
  

    
คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําลงทะเบียน คําธรรมเนียม หรือคําใช๎จําย 
ท านองเดียวกันท่ีเรียกช่ืออยํางอื่นให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมเบิกจําย 
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) 
  

  

   
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   
วัสดุเครื่องแตํงกาย จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเครื่องแตํงกายส าหรับงานปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัคร ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  
และวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ 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... 

  



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)     
  

  

  
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... 
 
 

  



   
ค่าใช้สอย รวม 362,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําจ๎างเหมาบริการ จ านวน 248,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําจ๎างเหมาบริการแรงงานบุคคลเป็นการชั่วคราว 
ท่ีใช๎ระยะเวลาการจ๎างไมํนาน เชํน คําอัดรูป คําเย็บหนังสือ  
เข๎าปกหนังสือ คําจ๎างเหมาท าปูาย คําปูายไวนิล หรือเอกสาร 
รูปเลํมอื่นใดท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจการงานในหน๎าท่ีของเทศบาลต าบลเวียง  
คําจ๎างเหมาบริการบุคคลเป็นการชั่วคราว ระยะเวลาการจ๎างไมํนาน  
เชํน การจ๎างบุคคลภายนอกดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ทต.เวียง  ในกรณีท่ีผ๎ูดูแลเด็กไมํสามารถปฏิบัติงานได๎และ 
คําจ๎างเหมาบริการอื่นๆ (กองการศึกษา)  
  

  

    
คําเชําเครื่องถํายเอกสาร จ านวน 24,000 บาท 

      
  เพื่อจํายเป็นคําเชําเครื่องถํายเอกสาร  โดยต้ังไว๎ไมเํกิน 12 เดือน  

(ส านักปลัด)   
  

  

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย 
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/ 
นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ๎างและ 
ผ๎ูมีสิทธิอื่นๆ โดยจํายเป็นคําเบ้ียเล้ียงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําท่ีพัก 
คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน คําลงทะเบียน 
ตํางๆ และคําใช๎จํายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น  
พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (กองการศึกษา)   
  

  

    
คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําลงทะเบียน คําธรรมเนียม หรือคําใช๎จําย 
ท านองเดียวกันท่ีเรียกช่ืออยํางอื่นให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมเบิกจําย  
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง  หรือบุคคล คณะบุคคล 
ท่ีได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติให๎เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม   
อบรม  สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดตํอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรม 
เพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นให๎ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาท๎องถิ่น ข๎าราชการและพนักงาน 
 
 
 
 

  



/ขององค์กรปกครอง... 
 
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 
และอื่นๆ ท่ีจ าเป็นตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของ 
ท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองการศึกษา)     

  

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา และอื่นๆ 
ท่ีจ าเป็นส าหรับยานพาหนะและรถยนต์ของทางราชการ  ส าหรับใช๎ 
ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภท 
รายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองการศึกษา)   

  

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน เชํน น้ ามันดีเซล  
น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาระบี น้ ามันเครื่องและอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับ 
ยานพาหนะ และรถยนต์ของทางราชการท่ีใช๎ในกิจการของเทศบาล 
ต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของ 
ท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองการศึกษา)   

  

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
พูํกันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี หรือ 
ขาวด าท่ีได๎จากการล๎าง อัด ขยาย  และอื่นๆ ท่ีจ าเป็นฯลฯ  
ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ  
(กองการศึกษา )    

/วัสดุคอมพิวเตอร์... 

  



  
 
 

 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

 
จ านวน 

 
15,000 

 
บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําแผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล เทปบันทึกข๎อมูล  
แผํนกรองแสง กระดาษตํอเนื่องสายเคเบิลแผงแปูนอักขระหรือ 
แปูนพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เมาส์ และ 
วัสดุอื่นๆ 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)  
   

  

   
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... 

  



  
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)  
  

  

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

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

      

  เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของครู ซึ่งเป็นผ๎ูมีสิทธิเบิกได๎ 
ตามสิทธิเบิกได๎ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาํด๎วยเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก๎ไข 
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (กองการศึกษา)  
   

  

   
ค่าใช้สอย รวม 1,143,600 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย 
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลเวียง จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายการจัดกีฬาสีสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด 
เทศบาลต าบลเวียง โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และ 
การตกแตํงสถานท่ี คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิดคําอาหาร คําโลํ  
หรือถ๎วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัลและคําใช๎จํายอื่น 
ท่ีจ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ(ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561- 
2565  หน๎า 115  ล าดับท่ี 4) (กองการศึกษา)  
 
  

/โครงการจัด... 

  



    
โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหํงชาติ ให๎แกํ 
เด็กและเยาวชน โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํง 
สถานท่ี คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด คําวัสดุเครื่องเขียนและ 
อุปกรณ์ตํางๆ คําปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ์และคําใช๎จํายอื่น 
ท่ีจ าเป็นส าหรับจัดโครงการ (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561- 
2565) (กองการศึกษา) 
 

  

    
โครงการเปิดโลกทัศน์เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดกิจกรรมในการสํงเสริมการเรียนรู๎แกํเด็กเล็ก 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎เกิดการเรียนรู๎ อยํางมีความสุข  
ท่ีได๎รับประสบการณ์และสถานท่ีจริง โดยจํายเป็นคําใช๎จําย 
คําวัสดุ คําพาหนะ คําปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ ์และ 
คําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565  หน๎า 116 ล าดับท่ี 7) (กองการศึกษา)  
  

  

    
โครงการเปิดโลกทัศน์โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดกิจกรรมในการสํงเสริมการเรียนรู๎แกํเด็กนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมีความสุข  
ท่ีได๎รับประสบการณ์และสถานท่ีจริง โดยจํายเป็นคําใช๎จําย 
คําวัสดุ คําพาหนะ คําปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ ์และ 
คําใช๎จํายอื่นท่ีจ 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 และคําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ 
(ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน๎า  121 ล าดับท่ี  22 ) 
(กองการศึกษา)   
  
 
 
 
 
 

/โครงการพัฒนา... 

  



    
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 
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียงเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลเวียงให๎มากยิ่งขึ้น (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
หน๎า 121 ล าดับท่ี 24) (กองการศึกษา)   
  

  

    
โครงการสํงเสริมการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดงาน นิทรรศการเชิงวิชาการ และจัดกิจกรรม 
สํงเสริมการศึกษาสถานศึกษาให๎กับนักเรียนในสังกัดเทศบาล 
ต าบลเวียง โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํง 
สถานท่ี คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด คําวัสดุ เครื่องเขียน และ 
อุปกรณ์ตํางๆ คําปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ์ และคําใช๎จํายอื่น 
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. คําใช๎จําย... 
 
 

  



 2. คําใช๎จํายในการพัฒนา/ปรับปรุงห๎องสมุดโรงเรียน  
จ านวน 100,000 บาท  
     เพื่อจํายเป็นคําพัฒนา/ปรับปรุงห๎องสมุดโรงเรียน ตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110 ลงวันท่ี 14  
กรกฎาคม 2563   
 
 3. โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนจ านวน  50,000 บาท 
      เพื่อจํายเป็นคําพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 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) 
 
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 วนัตามหนังสือ 
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. โครงการสํงเสริม... 
 
 



 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) 
 

      

  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 คํากิจกรรม... 

  



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  
  

    
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลเวียง 

จ านวน 279,800 บาท 

   
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) โครงการ... 
 
 
 

  



 
     (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  

 

   
วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําลูกหมุนระบายอากาศ ทราย หินคลุก ลูกรัง  
ยางแอสฟัลท์ อิฐ ซีเมนต์บล็อก กระเบ้ือง สังกะสี เหล็กเส๎น ตะป ู 
ทํอน้ า และอุปกรณ์ประปา เครื่องสุขภัณฑ์ และอื่นๆ ท่ีจ าเปูน ฯลฯ  
ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ 
(กองการศึกษา)  
  

  

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุการเกษตร เชํน พันธุ์พืช ปุ๋ย กระถางต๎นไม ๎ 
จานรองกระถางต๎นไม๎ ดินผสม หรือขึเ้ถ๎า แกลบ ยาฆําเพล้ีย 
หรือแมลงตํางๆ และอื่นๆ 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)  
 
 

 /อุดหนุน... 

  



    
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) 
 

  

 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 25,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 25,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย 
งบรายจํายอื่น 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 และคําใช๎จํายอื่นท่ีจ 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  และคําใช๎จํายอื่น 
ท่ีจ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561- 
2565 หน๎า 121 ล าดับท่ี 23 ) (กองการศึกษา) 
 
 
 
 
 
 

/แผนงานสาธารณสุข... 
  

  



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 (กองสาธารณสุข)   
 

  

   
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   
(กองสาธารณสุข)    
  

  

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 177,480 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน พร๎อมท้ังเงินปรับปรุงคําตอบแทน ให๎แกํ 
พนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา  ต้ังจํายจากเงินรายได๎ 
(กองสาธารณสุข) 
   

  

  
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 (กองสาธารณสุข)  
 
  

  /2. คําปุวยการ... 

  



2. คําปุวยการส าหรับอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นของเทศบาล 
ต าบลเวียง  จ านวน   72,000  บาท  
    เพื่อจํายเป็นคําปุวยการส าหรับอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นของ 
เทศบาลต าบลเวียง เดือนละ 6,000 บาท จ านวน 1 คน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและการเบิกคําใช๎จําย พ.ศ.2562 
และหนังสือส่ังการตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง (กองสาธารณสุข)     
   

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 72,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําเชําบ๎านให๎แกํพนักงานเทศบาลในหนํวยงาน 
ท่ีมีสิทธิเบิกจํายได๎ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎าน 
ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
(กองสาธารณสุข)  
  

  

   
ค่าใช้สอย รวม 162,240 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําจ๎างเหมาบริการ จ านวน 90,240 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําจ๎างบริการจากผ๎ูรับจ๎าง  เชํน คําอัดรูป  
คําเย็บหนังสือ เข๎าปกหนังสือ คําปูายไวนิล หรือเอกสารรูปเลํมอื่นใด 
ท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจการงานในหน๎าท่ีของเทศบาลต าบลเวียง และ 
คําจ๎างเหมาบริการนิติบุคคล หรือบุคลธรรมดามาด าเนินงาน 
และจ๎างเหมาส ารวจข๎อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามหลักเกณฑ์ 
การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
และอื่นๆท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข๎อง  (กองสาธารณสุข)  
  

  

    
คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมใบอนุญาตใช๎น้ าบาดาลพร๎อมค าขอและ 
คําวิเคราะห์น้ าอุปโภคบริโภค ของเทศบาลต าบลเวียง  
(กองสาธารณสุข)   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายจํายเกี่ยวเนื่อง... 

  



   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย          
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 9,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/ 
นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎าง 
และผ๎ูมีสิทธิอื่นๆ โดยจํายเป็นคําเบ้ียเล้ียงเดินทาง คําพาหนะ 
 คําเชําท่ีพัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทาง  
คําลงทะเบียนตํางๆ และคําใช๎จํายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  
(กองสาธารณสุขฯ)    
 

  

    
คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําลงทะเบียน คําธรรมเนียม หรือคําใช๎จําย 
ท านองเดียวกันท่ีเรียกช่ืออยํางอื่นให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมเบิกจําย  
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 เก๎าอี้พลาสติก กระดาษ 
กระดาษไข ไม๎บรรทัด คลิป ปากกา ยางลบ ธงชาติ  
กระดาษคาร์บอน  แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ส่ิงพิมพ์ที่ได๎จาก 
การซื้อหรือจ๎างพิมพ ์น้ าด่ืมและอื่นๆ ท่ีจ าเป็นตามประเภท 
การจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุข)  
 
 

/วัสดุงานบ๎านงานครัว... 

  



   
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน แปรง ไม๎กวาด เขํง ถังขยะ  
และอื่นๆ ท่ีจ าเป็นตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของ 
ท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุข)   
  

  

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ และอื่น ๆ     
ท่ีจ าเป็น ส าหรับรถจักรยานยนต์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ของทางราชการ 
ส าหรับใช๎ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนก 
ประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุข) 

 

  

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน เชํน น้ ามันดีเซล  
น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาระบี น้ ามันเครื่องและอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับ  
ยานพาหนะ และรถยนต์ของทางราชการท่ีใช๎ในกิจการของเทศบาล 
ต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของ 
ท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุข)   
  

  

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 109,430 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชํน น้ ายาฆําเช้ือ 
น้ ายาพํนก าจัดยุง แมลงวัน  โซดาไฟ ทรายอะเบท วัคซีนพิษสุนัขบ๎า 
และน้ ายาตํางๆ หรือวัสดุอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ตามประเภทการจ าแนก 
ประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุข)  
  

  

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 7,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุการเกษตร เชํน พันธุ์พืช ปุ๋ย กระถางต๎นไม ๎ 
จานรองกระถางต๎นไม๎ ดินผสม หรือขึ้เถ๎า แกลบ ยาฆําเพล้ีย  
หรือแมลงตํางๆ และอื่นๆ ท่ีจ าเป็นตามประเภทการจ าแนก 
ประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุขฯ)   
  

  

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
 พูํกันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี  
หรือขาวด าท่ีได๎จากการล๎าง อัด ขยาย  และอื่นๆ  ท่ีจ าเป็น ฯลฯ 
ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ 
(กองสาธารณสุขฯ )   
 

 /วัสดุเครื่องแตํงกาย... 

  



   
วัสดุเครื่องแตํงกาย จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเครื่องแตํงกาย เชํน รองเท๎า ถุงมือ และอื่นๆ 
ท่ีจ าเป็นตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ 
(กองสาธารณสุขฯ)   
  

  

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําแผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล เทปบันทึกข๎อมูล  
แผํนกรองแสง กระดาษตํอเนื่อง สายเคเบิล แผงแปูนอักขระ 
หรือแปูนพิมพ ์หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เมาส์ 
และวัสดุอื่นๆ ท่ีใช๎เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบลเวียง 
ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ  
(กองสาธารณสุข)   
  

  

  
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. โครงการอบรมโรคหนอนพยาธ ิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      
บ๎านปี้ หมูํท่ี 1 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา   
จ านวน  11,500 บาท 
 
2. โครงการอบรมโรคหนอนพยาธ ิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
บ๎านคือ หมูํท่ี 2 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวดัพะเยา  
จ านวน  11,500 บาท 
 
 
 

/3. โครงการ... 
 
 

  



3. โครงการอบรมโรคหนอนพยาธ ิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
บ๎านทราย หมูํท่ี 3 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา   
จ านวน  11,500 บาท 
 
4. โครงการอบรมโรคหนอนพยาธ ิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
บ๎านล๎า หมูํท่ี 4 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  
จ านวน  11,500 บาท 
 
5. โครงการอบรมโรคหนอนพยาธ ิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
บ๎านไชยพรมหมูํท่ี 5 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  
จ านวน  11,500 บาท 
 
6. โครงการอบรมโรคหนอนพยาธ ิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
บ๎านเวียง หมูํท่ี 6  ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา   
จ านวน  11,500 บาท 
 
7. โครงการอบรมโรคหนอนพยาธ ิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
บ๎านพระนัง่ดิน หมูํท่ี 7 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา   
จ านวน  11,500 บาท 
 
8. โครงการอบรมโรคหนอนพยาธ ิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
บ๎านดอนไชย หมูํท่ี 8 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา   
จ านวน  11,500 บาท 
 
9. โครงการอบรมโรคหนอนพยาธ ิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
บ๎านดอนแก๎ว หมูํท่ี 9 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
จ านวน  11,500 บาท 
 
 
 
 

/10. โครงการ... 
 
 



10. โครงการอบรมโรคหนอนพยาธ ิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         
บ๎านปี้ 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 จังหวดัพะเยา  
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 
 
18. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านมะเร็งเต๎านม 
บ๎านดอนไชย หมูํท่ี 8 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
จ านวน 8,500 บาท 
 
 
 

/19. โครงการ... 
 

  



19. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านมะเร็งเต๎านม  
บ๎านดอนแก๎ว หมูํท่ี 9 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
จ านวน 8,500 บาท 
 
20. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านมะเร็งเต๎านม 
บ๎านปี้ 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 
งบรายจํายอื่น 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) (กองสาธารณสุข) 
  

  

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)  
 
 
 
 
 
 

/แผนงานเคหะและชุมชน... 
 

  



   
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 
รูปเลํมอื่นใดท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจการงานในหน๎าท่ีของเทศบาลต าบลเวียง 
และอื่นๆ ท่ีจ าเป็น (กองชําง) 
  

 

  

 
งานไฟฟ้าและประปา รวม 544,480 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 544,480 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 544,480 บาท 

   
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       

    
อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาค สาขาเขียงค า ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟูาในเขตเทศบาลต าบลเวียง 

จ านวน 544,480 บาท 

      

  1. โครงการขยายเขตไฟฟูาในเขตเทศบาลต าบลเวียง   
จ านวน  218,360  บาท  
    เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาค สาขาเชียงค า  
ตามโครงการขยายเขตไฟฟูา บ๎าน เวียง หมูํท่ี 6  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. โครงการขยาย... 
 
 
 
 

  



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) 
   

 
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 พันธุ์พืช ปุ๋ย กระถางต๎นไม ๎
จานรองกระถางต๎นไม๎ ดินผสม หรือขี้เถ๎า แกลบ ยาฆําเพล้ีย 
หรือแมลงตํางๆ และอื่นๆ ท่ีจ าเป็นตามประเภทการจ าแนก 
ประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองชําง)   
  
 
 
 
 

/งานก าจัดขยะ... 
 
 
 
 
 

  



 
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)   
  

  

  
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 
งบรายจํายอื่น 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.... 
 
 
 

  



   
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 เข็มขัดนิรภัยและอื่นๆ  
ท่ีจ าเป็นส าหรับยานพาหนะและรถยนต์ของทางราชการ 
ส าหรับใช๎ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภท 
การจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุข) 
 

  

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน เชํน น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาระบี และอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ส าหรับยานพาหนะ 
และรถยนต์ของ เทศบาลฯและของสํวนราชการอื่นท่ีใช๎ในกิจการ 
ของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจําย 
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุข)  
 

  

   
วัสดุอื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อถังขยะ เพื่อน าไปให๎บริการรองรับขยะจากชุมชน 
ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ  
(กองสาธารณสุข)   
  

  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 160,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 160,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย 
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    
โครงการแก๎ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน จ านวน 15,000 บาท 

      

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

/โครงการควบคุม... 

  



    
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  ) (สาธารณสุข)  
  

  

    
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   
  

  

    
โครงการปูองกันและระงับโรคติดตํอเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎ในการรณรงค์การปูองกันและระงับโรคติดตํอ 
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลต าบลเวียง ตามหนังสือ  
ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563   
  

  

    
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) (กองสาธารณสุข)   
  

  

    
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลกต าบลเวียง จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครท๎องถิ่น 
รักษ์โลกต าบลเวียง โดยมีคําใช๎จําย คําอาหารและอาหารวําง  
 
 
 

/คําวิทยากร ... 

  



คําวิทยากร คําปูายโครงการ คําวัสดุอุปกรณ์ และคําวัสดุอื่นๆ  
ท่ีจ าเป็น (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน๎า 142  
ล าดับท่ี 18 ) (กองสาธารณสุข)  
  

    
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)  
  

  

    
โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุํน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการสายใยรักครอบครัวอบอุํน 
โดยมีคําใช๎จําย คําอาหารและอาหารวําง คําวิทยากร คําวัสดุอื่นๆ  
ท่ีจ าเป็น (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน๎า 140  
ล าดับท่ี 12 ) (ส านักปลัด)  
 

  

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 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุกีฬาและอื่นใดท่ีเกี่ยวข๎องในกิจการงานกีฬา 
และนันทนาการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนก 
ประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองการศึกษา)   
  

  

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 65,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 65,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย 
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ โดยจํายเป็นคําใช๎จําย  
คําจ๎างเหมาตกแตํงรถแหํพระพุทธรูป รถขบวนแสดงวัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิปัญญาท๎องถิ่น คําวัสดุ อุปกรณ์ตํางๆ และคําใช๎จํายอื่น 
 

/ท่ีจ าเป็น... 

  



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 และคําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ 
(ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565   หน๎า 143 ล าดับท่ี 1) 
(กองการศึกษา)   
  

  

    
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)  
  

  

    
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวนัเข๎าพรรษา จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข๎าพรรษา  
โดยจํายเป็นคําใช๎จําย คําวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมหลํอเทียน 
และคําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ (ตามแผนพัฒนา 
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน๎า 143 ล าดับท่ี 2)   (กองการศึกษา)    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนงานอุตสาหกรรม... 

  



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)     
  

  

  
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... 

  



   
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 
อื่นใดท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจการงานในหน๎าท่ีของเทศบาลต าบลเวียง  
และอื่นๆ ท่ีจ าเป็น (กองชําง)  
  

  

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย          
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/ 
นอกราชอาณาจักรของ พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎าง 
และผ๎ูมีสิทธิอื่นๆ โดยจํายเป็นคําเบ้ียเล้ียงเดินทาง คําพาหนะ  
คําเชําท่ีพัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทาง  
คําลงทะเบียนตํางๆ และคําใช๎จํายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
(กองชําง)   
 
 
  

/คําลงทะเบียน... 

  



 

    
คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําลงทะเบียน คําธรรมเนียม หรือคําใช๎จําย 
ท านองเดียวกันท่ีเรียกช่ืออยํางอื่นให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมเบิกจําย  
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 าด่ืมและอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจําย 
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองชําง)   
  

  

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เชํน วัสดุอุปกรณ์ซํอมไฟสาธารณะ 
อาคารส านักงานเทศบาลต าบลเวียงและโรงฆําสัตว์ โคมไฟถนน  
วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ 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 และอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ  
ต้ังจํายจากเงินรายได๎ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจําย 
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองชําง)   

 /วัสดุยานพาหนะ.... 

  



   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน 
น้ ามันเบรก หัวเทียน กระจกมองข๎างรถยนต์ หม๎อน้ ารถยนต์  
กันชนรถยนต์ เบาะนั่งรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยและอื่นๆ  
ท่ีจ าเป็นส าหรับยานพาหนะและรถยนต์ของทางราชการส าหรับใช๎ 
ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภท 
รายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองชําง) 
   

  

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน เชํน น้ ามันดีเซล  
น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาระบี และอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ส าหรับยานพาหนะ 
และรถยนต์ของ เทศบาลฯและของสํวนราชการอื่นท่ีใช๎ในกิจการ 
ของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจําย 
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองชําง)  
  

  

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําแผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล เทปบันทึกข๎อมูล 
แผํนกรองแสง กระดาษตํอเนื่อง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ ์ 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เมาส์  
และวัสดุอื่นๆ ท่ีใช๎เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบลเวียง  
ตามประเภทการจ าแนกประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองชําง)   
 

  

 
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... 
 

  



  
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) 
   

  

  
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   
  
 
 

/โครงการ... 

  



    
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  
  

 

    
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  
  
 
 
 
 

/โครงการ... 

  



    
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 ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข (ครั้งท่ี 1) พ.ศ.2564 หน๎าท่ี 4 ล าดับท่ี 1 
  

  

    
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. ยาว 62.00 ม.  
ลึกเฉล่ีย  0.45 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  
  
 
 

/โครงการ... 

  



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

จ านวน 136,100 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. บ๎านปี้ หมูํท่ี 10  
(บริเวณหน๎าบ๎านนายอภิสิทธิ์  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  
  

  

    
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. ลึกเฉล่ีย 1.00 ม.  
ยาวรวม 38.00 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  
  
 
 

/โครงการ... 

  



    
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 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงก าหนด (กองชําง) 
ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน๎า 149 ข๎อ 9   

  

แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 35,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 35,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจําย 
งบรายจํายอื่น ๆ 

      

    
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์และเศษวัสดุเหลือใช๎จาก         
ภาคการเกษตร 

จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นคําจัดฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
จากขยะอินทรีย์และเศษวัสดุเหลือใช๎จากภาคการเกษตร หมูํท่ี 8 
และ หมูํท่ี 10 ต าบลเวียง โดยให๎ความรู๎แกํกลํุมเปูาหมาย  
คําวิทยากร คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องด่ืม และวัสดุอื่นๆ  
ท่ีจ าเป็น  (ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน๎า 210  
ล าดับท่ี 1) (กองสาธารณสุข)     

  

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 และอื่นๆท่ีจ าเป็นเพื่อใช๎ในการด าเนินงาน 
ของโรงฆําสัตว์ของเทศบาลต าบลเวียง ตามประเภทการจ าแนก 
ประเภทรายจํายส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ (กองสาธารณสุข) 

  

                 
     

    
        จึงขอให้สภาเทศบาลได้โปรดพิจารณาด้วยครับ 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า ตามท่ีทางฝุายผ๎ูบริหารได๎แถลงรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล     งบประมาณ 2565  ไปแล๎วนั้น  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข๎อ 47 วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาญัตติรํางข๎อบัญญัติ
วาระท่ีหนึ่ง ให๎ท่ีประชุมสภาท๎องถิ่นปรึกษาในหลักการแหํงรํางข๎อบัญญัติและลงมติวําจะรับ
หลักการแหํงรํางข๎อบัญญัตินั้นหรือไมํ หากมีสมาชิกสภาท๎องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห๎าม
ไมํใหล๎งมติกํอนท่ีสมาชิกสภาท๎องถิ่นได๎อภิปราย ในเรื่องนั้นพอสมควรแล๎ว 

เพื่อประโยชน์แกํการพิจารณารํางข๎อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท๎องถิ่นจะให๎
คณะกรรมการสภาท๎องถิ่นพิจารณากํอนรับหลักการ ก็ได๎  

สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีเรื่องอภิปรายหรือไมํครับ/ขอเรียนเชิญครับ 
 
ที่ประชุม  ไมํมี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไมํมี กระผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกสภาทํานใด เห็นชอบให๎รับหลักการ 
ประธานสภาเทศบาล รํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี 2565 ขอให๎ยกมือครับ 
 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับหลักการรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี 2565 

(จ านวน 12 เสียง) 
 
ระเบียบวาระที่ 4.2 ญัตติเร่ือง การเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า ในระเบียบวาระท่ี 4.2 ญัตติเรื่อง การเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ 2565 ขอเชิญ 

เลขานุการสภาเทศบาลได๎น าเรียนช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องในระเบียบวาระนี้ 
 
 

/ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี... 
 



ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหารและผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทุกทําน 
เลขานุการสภาฯ   ในการประชุมสภาการพิจารณา  รํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภา
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  

ข๎อ 103 (1)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด๎วยสมาชิกสภาท๎องถิ่น มี
จ านวนไมํน๎อยกวําสามคนแตํไมํเกินเจ็ดคน  

ข๎อ 105 (3) คณะกรรมการแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติ  
ข๎อ 107 วรรคสอง การเสนอช่ือให๎เสนอได๎โดยไมํจ ากัดจ านวน เว๎นแตํท่ี

ประชุมมีมติอยํางอื่น และให๎น าวิธีการเลือกตามข๎อ 12 มาใช๎โดยอนุโลม (ข๎อ 12 วิธีการเลือก
รองประธานสภาท๎องถิ่น ให๎ประธานสภาท๎องถิ่นจัดให๎มีการเลือกรองประธานสภาท๎องถิ่น
เทํากับจ านวนท่ีก าหมายวําด๎วยองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นก าหนด ให๎เลือกรองประธานสภา
ท๎องถิ่นคนท่ีหนึ่งกํอน แล๎วจึงเลือกรองประธานสภาในล าดับถัดไป โดยใช๎วิธีการตามข๎อ 8 
วรรคหนึ่งโดยอนุโลม แตํหากได๎มีการเลือกใหมํเฉพาะคนท่ีได๎คะแนนสูงสุดเทํากันแล๎วปรากฏ
วําได๎คะแนนเทํากันอีก ให๎ประธานสภาท๎องถิ่นออกเสียงช้ีขาด) 

การประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ีผํานมาในการพิจารณารํางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจําย ประจ าปี 2565 มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวน 5 ทําน 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอจ านวน 2565 จะมีจ านวนกี่คน และขอผ๎ูรับรอง จ านวน  
ประธานสภาเทศบาล 2 คน โดยการยกมือครับ 
 
นางยอด  สติราษฎร์   ดิฉันขอเสนอให๎มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน คํะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ตามท่ี นางยอด  สติราษฎร์ เสนอ ขอผ๎ูรับรอง 2 คน 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายวีระ  วงศ์ใหญ่ ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายศุภชัย  ใจดี  ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใด จะเสนออีกหรือไมํ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม  ไมํมี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไมํมี กระผมขอมติในท่ีประชุมหากเห็นชอบให๎มีคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล จ านวน 5 คน โปรดการยกมือครับ 
 

/ที่ประชุม... 



ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ให๎มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน (จ านวน 12 เสียง) 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ตํอไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ รํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี งบประมาณ 2565  คนท่ี 1 ขอให๎มีผ๎ูรับรองจ านวน 2 คน โดยการยกมือครับ 

 

นายเจตร  ประกาสิทธิ์ กระผมขอเสนอ นางรัตติยา  อํอนนวล สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
สมาชิกสภาเทศบาล รํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ 2565 คนท่ี 1 ครับ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า ขอผ๎ูรับรองด๎วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายนิคม  ทุ่นใจ  ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายวีระ  วงศ์ใหญ่ ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใด จะเสนออีกหรือไมํ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  ไมํมี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไมํมี  ถือวําเสนอคนเดียวจะได๎รับคัดเลือกโดยไมํมีการลงคะแนนเลือกแตํอยํางใด 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ตํอไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ รํ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี งบประมาณ 2565 คนท่ี 2 ขอให๎มีผ๎ูรับรองจ านวน 2 คน โดยการยกมือครับ 

 

นายนิคม  ทุ่นใจ  กระผมขอเสนอ นายบรรจง  ประกาสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิกสภาเทศบาล รํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ 2565 คนท่ี 2 ครับ 

 

นายวิรัตน์  เวียงค า ขอผ๎ูรับรองด๎วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสะอาด  ธิต๊ะยา ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

/นางยอด  สติราษฎร์... 



นางยอด  สติราษฎร์  ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใด จะเสนออีกหรือไมํ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม  ไมํมี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไมํมี  ถือวําเสนอคนเดียวจะได๎รับคัดเลือกโดยไมํมีการลงคะแนนเลือกแตํอยํางใด 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายวิรัตน์  เวียงค า ตํอไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ รํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี งบประมาณ 2565 คนท่ี 3 ขอให๎มีผ๎ูรับรองจ านวน  2 คน โดยการยกมือครับ 

 
นายศุภชัย ใจดี  กระผม ขอเสนอ นางยอด  สติราษฎร์ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
สมาชิกสภาเทศบาล รํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ 2565 คนท่ี 3 ครับ 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ขอผ๎ูรับรองด๎วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายศรีวรรณ  ก้อนค า ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายประเสริฐ  ศรีค า  ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใด จะเสนออีกหรือไมํ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม  ไมํมี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไมํมี  ถือวําเสนอคนเดียวจะได๎รับคัดเลือกโดยไมํมีการลงคะแนนเลือกแตํอยํางใด 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายวิรัตน์  เวียงค า ตํอไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ รํ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี งบประมาณ 2565 คนท่ี 4 ขอให๎มีผ๎ูรับรองจ านวน 2 คน โดยการยกมือครับ 

 

/นางยอด  สติราษฏร์... 



นางยอด  สติราษฏร์ ดิฉัน ขอเสนอ นายวีระ  วงศ์ใหญํ  สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปร  
สมาชิกสภาเทศบาล ญัตติรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ 2565 คนท่ี 4 คํะ 

 

นายวิรัตน์  เวียงค า ขอผ๎ูรับรองด๎วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางพิศมรพัชญ์  จับใจนายขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายบรรจง  ประกาสิทธิ์ ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใด จะเสนออีกหรือไมํ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม  ไมํมี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไมํมี  ถือวําเสนอคนเดียวจะได๎รับคัดเลือกโดยไมํมีการลงคะแนนเลือกแตํอยํางใด 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ตํอไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ รํ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี งบประมาณ 2565 คนท่ี 5 ขอให๎มีผ๎ูรับรองจ านวน 2 คน โดยการยกมือครับ 

 

นายศรีวรรณ  ก้อนค า กระผม ขอเสนอ นายสะอาด  ธิต๏ะยา  สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ  
สมาชิกสภาเทศบาล แปรญัตติรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ 2565  คนท่ี 5  ครับ 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า ขอผ๎ูรับรองด๎วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวีระ  วงศ์ใหญ่ ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นางยอด  สติราษฎร์  ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใด จะเสนออีกหรือไมํ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม  ไมํมี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไมํมี  ถือวําเสนอคนเดียวจะได๎รับคัดเลือกโดยไมํมีการลงคะแนนเลือกแตํอยํางใด 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายวิรัตน์  เวียงค า สรุปวําในการประชุมสภาเทศบาลได๎มติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 ทําน 
ประธานสภาเทศบาล ได๎แกํ  1. นางรัตติยา  อํอนนวล 

2. นายบรรจง  ประกาสิทธิ์ 
3. นางยอด  สติราษฎร์   
4. นายวีระ  วงศ์ใหญํ  
5. นายสะอาด ธิต๏ะยา   
โดยคณะกรรมการท้ัง 5 ทําน จะต๎องประชุมเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปร

ญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
ข๎อบังคับประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ.2547 และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข๎อ 109 
การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท๎องถิ่นครั้งแรกให๎เป็นหน๎าท่ีของเลขานุการ
สภาท๎องถิ่น 

  
ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี จากการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ และจะต๎องมีการประชุมเพื่อเลือกประธาน   
เลขานุการสภาฯ  คณะกรรมการคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการแปรญัตติ กระผมขอก าหนดวัน 

และเวลาในการประชุมเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 
เวลา 13.30 น. ณ ห๎องประชุมเวียงทอง ส านักงานเทศบาลต าบลเวียง 

  ระเบียบวาระที่ 4.3 ญัตติเร่ือง การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติในวาระที่
สองต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายวิรัตน์  เวียงค า ระเบียบวาระท่ี 4.3 ญัตติเรื่อง การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  ในวาระท่ีสอง
ประธานสภาเทศบาล ตํอคณะกรรมการแปรญัตติในขั้นตอนวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ ซึ่งตามระเบียกระทรวงมหาดไทย  
                               วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก๎ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2) พ.ศ.   

2554 ข๎อ 45 ญัตติรําง  ข๎อญัตติงบประมาณ  จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมํได๎  และในการ
พิจารณาในวาระท่ีสอง  จะต๎องก าหนดระยะเวลาการพิจารณาแปรญัตติ  ไมํน๎อยกวํายี่สิบส่ี
ช่ัวโมงนับแตํสภาท๎องถิ่นมีมติรับหลักการแหํงรํางข๎อบัญญัติงบประมาณนั้น  

กระผมขอให๎สมาชิกสภาเทศบาลเสนอตํอท่ีประชุมสภาเทศบาล   โดยจะใช๎เวลาในการ
แปรญัตติเริ่มจากวันท่ีเทําไหรํ   ถึงวันท่ีเทําไหรํ   โดยการประชุมพิจารณารํางเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจํายประจ าปีในครั้งท่ีผํานมา ได๎มีมติก าหนดไว๎ 3 วัน กํอนอื่นขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาลได๎น าเรียนช้ีแจง  ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องในระเบียบวาระนี้ ตํอท่ีประชุม
เพิ่มเติมครับ 

/ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี... 



ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหารและผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทุกทําน  
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 แก๎ไข 
   เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554    

 ข๎อ 45 วรรคสาม ระบุวํา ญัตติรํางข๎อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไมํได๎ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให๎ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว๎ไมํน๎อย
กวํายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแตํสภาท๎องถิ่นมีมติรับหลักการแหํงรํางข๎อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข๎อ 49 ระบุวํา  ญัตติรํางข๎อบัญญัติท่ีสภาท๎องถิ่นลงมติรับหลักการแล๎ว ถ๎าจะต๎องสํง
ให๎คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให๎ประธานสภาท๎องถิ่นสํงรํางข๎อบัญญัตินั้นไปให๎  
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  โดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท๎องถิ่น  จะต๎องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  ตํอคณะกรรมการแปรญัตติด๎วย   

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท๎องถิ่น ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผ๎ูบริหาร
ท๎องถิ่นหรือสมาชิกสภาท๎องถิ่นผ๎ูใดเห็นควรจะแก๎ไขเพิ่มเติม รํางข๎อบัญญัติ  ก็ให๎เสนอค าแปร
ญัตติลํวงหน๎า  เป็นหนังสือ โดยให๎แปรญัตติเป็นรายข๎อ และเสนอตํอประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท๎องถิ่นเป็นผ๎ูแปรญัตติ จะต๎องมีสมาชิกสภาท๎องถิ่นรับรอง
เชํนเดียวกับการเสนอญัตติ 

การเสนอค าแปรญัตติให๎อนุโลมใช๎ตามแบบท๎ายระเบียบนี้ 
ในการพิจารณารํางข๎อบัญญัติวาระท่ี 2 กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผ๎ูแปร

ญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด๎วยวาจาได๎ 
ข๎อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได๎พิจารณาแล๎ว จะต๎องเสนอรํางข๎อบัญญัตินั้น

ตามรํางเดิม และตามท่ีมีการแก๎ไขเพิ่มเติม พร๎อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตํอปราน
สภาท๎องถิ่น รายงานนั้นอยํางน๎อยต๎องระบุวํา ได๎มีหรือไมํมีการแก๎ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข๎อ
ใดบ๎าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด๎วยการแปรญัตตินั้นเป็น
ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด๎วย 
และให๎ประธานสภาท๎องถิ่นสํงรายงานนั้นแกํสมาชิกสภาท๎องถิ่นไมํน๎อยกวํายี่สิบส่ีช่ัวโมงกํอน
วันประชุมพิจารณา เว๎นแตํกรณีต๎องพิจารณาเป็นการดํวน 

ให๎คณะกรรมการแปรญัตติไปรํวมประชุมสภาท๎องถิ่นด๎วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือช้ีแจงข๎อสงสัยตําง ๆเกี่ยวกับรายงานนั้น 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า ดังนั้น เพื่อให๎การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข๎องสภาเทศบาลต าบลเวียง จึงต๎องก าหนด 
ประธานสภาเทศบาล ระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติตํอคณะกรรมการแปรญัตติโดยระยะเวลาเสนอค าแปร

ญัตติไมํน๎อยกวํา ๒๔ ช่ัวโมง นับแตํท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติรับหลักการแหํงรํางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจํายนั้นและเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ 

 
นางรัตติยา  อ่อนนวล ดิฉันขอเสนอก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติเป็นระยะเวลา ๓ วัน นับแตํ 
รองประธานสภาฯ วันท่ี 16 สิงหาคม ๒๕64 ถึงวันท่ี 18 สิงหาคม ๒๕64 ณ ห๎องประชุมเวียงทอง ส านักงาน

เทศบาลต าบลเวียง เนื่องจากวันท่ี 14 และ 15 สิงหาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการ อาจท า
ให๎ไมํสะดวกคํะ 

 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 



นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใด จะเสนอเป็นอยํางอื่นอีกหรือไมํครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายเจตร  ประกาสิทธิ์ กระผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติเป็นระยะเวลา ๓ วัน นับแตํ 
สมาชิกสภาเทศบาล วันท่ี 16 สิงหาคม ๒๕64 ถึงวันท่ี 18 สิงหาคม ๒๕64  ในเวลาราชการ คือ 08.30 น. ถึงเวลา 

16.30 น. ณ ห๎องประชุมเวียงทอง ส านักงานเทศบาลต าบลเวียง ครับ 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ตามท่ีนายเจตร  ประกาสิทธิ์ เสนอ ขอผ๎ูรับรอง 2 คน 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นางยอด  สติราษฎร์ ขอรับรอง (โดยการยกมือ)  
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายสะอาด  ธิต๊ะยา ขอรับรอง (โดยการยกมือ)  
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใด จะเสนอเป็นอยํางอื่นอีกหรือไมํครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ที่ประชุม  ไมํมี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า ถ๎าไมํมี กระผมขอมติในท่ีประชุมหากเห็นชอบให๎ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติเป็น
ประธานสภาเทศบาล เวลา 3 วัน นับต้ังแตํวันท่ี 16 – 18 สิงหาคม 2564 ในเวลาราชการ คือ  เวลา 08.30 –  
   16.30 น. ณ ห๎องประชุมเวียงทอง ส านักงานเทศบาลต าบลเวียง โปรดยกมือครับ 
 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน นับต้ังแตํวันท่ี          

16 – 18 สิงหาคม 2564  ในเวลาราชการ คือ 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห๎องประชุมเวียงทอง 
ส านักงานเทศบาลต าบลเวียง (จ านวน 12 เสียง) 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า เมื่อท่ีประชุมสภาเทศบาลได๎ก าหนดวันแปรญัตติแล๎ว หากผ๎ูบริหารหรือสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล ทํานใดเห็นควรแก๎ไขเพิ่มเติมรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย 

ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖5 ก็ให๎เสนอค าแปรญัตติลํวงหน๎าเป็นหนังสือตํอประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผ๎ูเสนอต๎องมีผ๎ูรับรองสองคน โดย
เสนอตํอประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในก าหนดระยะเวลาแปรญัตติด๎วย 
 
 
 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 
 
 



นายวิรัตน์  เวียงค า ต่อไป ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 4.4 ญัตติเร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจํายอุดหนุน ตาม

มาตรา 67(8) และมาตรา 67 ทวิ แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า ในระเบียบวาระท่ี 4.4 ขอเชิญทํานนายกเทศมนตรีได๎ช้ีแจงรายละเอียดตํอ 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีประชุมสภาเทศบาล ครับ 
 
ด.ต.ทองอยู่  ใจดี ระเบียบวาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจํายอุดหนุน ตามมาตรา   
นายกเทศมนตรี 67(8) และมาตรา 67 ทวิ แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ด๎วยหนังสืออ าเภอเชียงค า ดํวนท่ีสุด ท่ี พย 0318.1/ว 908 ลงวันท่ี ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 
2564 เรื่อง การด าเนินการศูนย์พักคอยเพื่อสํงตํอ (Community Isolation) อ าเภอเชียงค า, 
หนังสือ ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4116 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเบิก
คําใช๎จํายในการด าเนินจัดต้ังสถานท่ีในการปูองกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID -19) หนังสือ ดํวนท่ีสุด ท่ี พย 0018.1/10331 ลงวันท่ี ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 
2564 เรื่อง มอบหมายภารกิจในการด าเนินการศูนย์พักคอยเพื่อสํงตํอ (Community 
Isolation) อ าเภอเชียงค า  และค าส่ังจังหวัดพะเยา ท่ี2817/2564 เรื่องมอบหมายภารกิจใน
การด าเนินการศูนย์พักคอยเพื่อสํงตํอ (Community Isolation) อ าเภอเชียงค า  เพื่อให๎
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นถือเป็นแนวปฏิบัติ นั้น 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม มีความจ าเป็นท่ีจะต๎องต้ังงบประมาณในหมวดเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานและการใช๎จํายงบประมาณในการด าเนินการ
ปูองกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  กรณีองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นได๎รับมอบหมายจากผ๎ูวําราชการจังหวัดให๎รับผิดชอบหรือรํวมด าเนินการกับ
หนํวยงานอื่นในการจัดต้ังสถานท่ีควบคุม ศูนย์พักคอยเพื่อสํงตํอ (Community Isolation) 

โดยให๎ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 แก๎ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563 ท้ังนี้เนื่องจากกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม ไมํได๎ต้ังรายการจําย หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปด๎านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   โดยพิจารณาขอโอนงบประมาณเพื่อต้ังรายการใหมํในเทศ
บัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2541 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.
2543 ข๎อ 26,ข๎อ 27,ข๎อ 28 และข๎อ 29 แล๎วแตํกรณี และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 67 ทวิ ซึ่งก าหนดวําการจํายเงินตามมาตรา 67 (8) หมายถึง เงิน
อุดหนุน ต๎องได๎รับความเห็นชอบของสภาเทศบาลและผ๎ูวําราชการจังหวัดอนุมัติทุกกรณี กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม จึงขอให๎สภาเทศบาลต าบลเวียงพิจารณา ดังนี้ 

 
 
 
 

/- ขอความเห็นชอบ... 
 



- ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
โอนลด 
งบประมาณรายจํายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 กองสาธารณสุข แผนงาน

สาธารณสุข งบด าเนินการ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) เงินเดือนพนักงาน เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล พร๎อมท้ังปรับปรุง
เงินเดือนประจ า จ านวน 3 อัตรา ต้ังไว๎ 1 ,160,460 บาท (หน๎า 116) (กองสาธารณสุข)  
คงเหลือ ณ วันท่ี 29  กรกฎาคม ๒๕64  จ านวน  687,086.00 บาท (หกแสนแปดหมื่นเจ็ด
พันแปดสิบหกบาทถ๎วน) โอนลดจ านวน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ๎วน)   คงเหลือหลัง
โอน  587,086.00 บาท (ห๎าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดสิบหกบาทถ๎วน) 

                       โอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
              แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      หมวดเงิน 
อุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินจัดต้ังสถานท่ีในการปูองกัน ควบคุม และ
รักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)    ช่ือโครงการ  “โครงการศูนย์พักคอย
ผ๎ูปุวยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อ าเภอเชียงค า” จ านวน  100,000 บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ๎วน) เพื่ออุดหนุนให๎ท่ีวําการอ าเภอเชียงค า ในการด าเนินการศูนย์พักคอย
ผ๎ูปุวยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

                   - ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน 
ขอจํายเงินอุดหนุนตามแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินจัดต้ังสถานท่ีในการ
ปูองกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ช่ือโครงการ  
“โครงการศูนย์พักคอยผ๎ูปุวยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อ าเภอเชียงค า” 
จ านวน  100 ,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ๎วน)  ตามมาตรา 67 ทวิ แหํงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน และหากสภาเห็นชอบแล๎วจะได๎
เสนอขออนุมัติตํอผ๎ูวําราชการจังหวัดพะเยา 

การโอนเงินงบประมาณรายจําย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
แก๎ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗ ทวิ ซึ่งก าหนดวําการจํายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) หมายถึง เงิน
อุดหนุน ต๎องได๎รับความเห็นชอบของสภาเทศบาลและผ๎ูวําราชการจังหวัดอนุมัติทุกกรณี   

จึงเรียนมาเพื่อให๎สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบตํอไป 
 
ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี กระผมขอเพิ่มเติมจากทํานนายกเทศมนตรีได๎ช้ีแจง ดังนี้ครับ 
เลขานุการสภาฯ โครงการศูนย์พักคอยผ๎ูปุวยติดเช้ือไว๎รัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) อ าเภอเชียงค า ซึ่งหาก

กระท าได๎ต๎องได๎รับมอบหมายภารกิจจากจังหวัดพะเยา ซึ่งรายละเอียดประมาณการคําใช๎จําย 
ดังนี้ครับ 

 
 
 
 

/ท่ี... 
 
 



 
นายวิรัตน์  เวียงค า จากการชี้แจงของทํานนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 4.4 ญัตติเร่ือง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและเบิก

จ่ายเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67(8) และมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
โอนลด 

งบประมาณรายจํายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 กองสาธารณสุข แผนงาน
สาธารณสุข งบด าเนินการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) เงินเดือนพนักงาน เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล พร๎อมท้ังปรับปรุง
เงินเดือนประจ า จ านวน 3 อัตรา ต้ังไว๎ 1,160,460 บาท (หน๎า 116) (กองสาธารณสุข)   

/คงเหลือ... 

ท่ี รายการค่าใช้จ่าย จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
รวมเป็นเงิน 

1 เตียงผ๎ูปุวย ขนาด 3.5 ฟุต   70 เตียง 2,000.- 140,000.- 
2 ท่ีนอนขนาด 3.5 ฟุต 70 ผืน 1,500.- 105,000.- 
3 ผ๎าปูท่ีนอนพร๎อมปลอกหมอน 70 ผืน 200.- 14,000.- 
4 หมอน 70 ใบ 150.- 10,500.- 
5 ต๎ูเก็บของ 70 ต๎ู 1,000.- 70,000.- 
6 ผ๎าหํม 70 ผืน 300 21,000.- 
7 พัดลมต้ังโต๏ะ ขนาด 14 นิ้ว 70 ตัว 600 42,000.- 
8 กล๎องวงจรปิด 16 จุด พร๎อมจอภาพ 1 ชุด 80,000.- 80,000.- 

9 
ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต พร๎อมเครื่องปลํอยสัญญาณไวไฟ 
(Wifi) 

1 ชุด 20,000.- 20,000.- 

10 ชุดคอมพิวเตอร์ PC พร๎อมเครื่องส ารองไฟ ปริ้นเตอร์ 4 ชุด 30,000.- 120,000.- 
11 โต๏ะคอมพิวเตอร์ พร๎อมเก๎าอี้ 4 ชุด 4,000.- 16,000.- 
12 โต๏ะพับอเนกประสงค์ 75x180x75xซม. 40 ตัว 1,500.- 60,000.- 
13 เก๎าอี้นวม 70 ตัว 500 35,000.- 

14 
คําปรับปรุงอาคารสถานท่ี (ระบบไฟฟูา) ระบบประปา/ห๎อง
อาบน้ ารวม ห๎องสุขา/ติดต้ังมุ๎งลวด/รั้ว ฯลฯ) 

- - 233,000.- 

15 คําวัสดุส านักงาน - - 20,000.- 
16 เครื่องวัดอุณหภูมิพร๎อมขาต้ัง 2 เครื่อง 2,500.- 5,000.- 
17 เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดสอดแขน 2 เครื่อง 15,000.- 30,000.- 

ท่ี รายการค่าใช้จ่าย จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
รวมเป็นเงิน 

18 โทรทัศน์ ขนาด 55 นิ้ว พร๎อมกลํองรับสัญญาณดาวเทียม 2 เครื่อง 20,000.- 40,000.- 
19 เครื่องขยายเสียงพร๎อมอุปกรณ์ 1 ชุด 48,500.- 48,500.- 

รวม 1,110,000.- 



คงเหลือ ณ วันท่ี 29  กรกฎาคม ๒๕64  จ านวน  687,086.00 บาท (หกแสนแปดหมื่นเจ็ด
พันแปดสิบหกบาทถ๎วน) โอนลดจ านวน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ๎วน)   คงเหลือหลัง
โอน  587,086.00 บาท (ห๎าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดสิบหกบาทถ๎วน) 

 โอนเพิ่ม 

            
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดเงินอุดหนุน  

ประเภทเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินจัดต้ังสถานท่ีในการปูองกัน ควบคุม และรักษาโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ช่ือโครงการ  “โครงการศูนย์พักคอยผ๎ูปุวยติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID -19) อ าเภอเชียงค า” จ านวน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ๎วน) 
เพื่ออุดหนุนให๎ท่ีวําการอ าเภอเชียงค า ในการด าเนินการศูนย์พักคอยผ๎ูปุวยติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID -19)  สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอแนะหรือไมํครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไมํมีทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หากทํานใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล ให๎เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มงบประมาณรายจํายและเห็นชอบให๎จํายเงินงบประมาณ หมวด

เงินอุดหนุนตาม แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดเงิน
อุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินจัดต้ังสถานท่ีในการปูองกัน ควบคุม และ 

 รักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ช่ือโครงการ  “โครงการศูนย์พักคอย
ผ๎ูปุวยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อ าเภอเชียงค า” จ านวน  100,000 บาท (หนึ่ง
แสนบาทถ๎วน) เพื่ออุดหนุนให๎ท่ีวําการอ าเภอเชียงค า ในการด าเนินการศูนย์พักคอยผ๎ูปุวยติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
โอนเพิ่มทั้งสิ้นจ านวน  100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ได๎โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเวียงโอนเพิ่มงบประมาณรายจํายและเห็นชอบให๎จํายเงิน

งบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนตามแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินจัดต้ังสถานท่ีในการ
ปูองกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ช่ือโครงการ  
“โครงการศูนย์พักคอยผ๎ูปุวยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อ าเภอเชียงค า” 
จ านวน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ๎วน) เพื่ออุดหนุนให๎ท่ีวําการอ าเภอเชียงค า ในการ
ด าเนินการศูนย์พักคอยผ๎ูปุวยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
โอนเพิ่มทั้งสิ้นจ านวน  100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จ านวน 12 เสียง 

 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ ... 
 
 



   ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า       ในระเบียบวาระท่ี ๕ สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดมีข๎อเสนอหรือไมํครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า      ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2564        
ประธานสภาเทศบาล    ในวันศุกร์ท่ี 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห๎องประชุมเวียงทอง ส านักงาน 
   เทศบาลต าบลเวียง 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า      มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไมํครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
ที่ประชุม  ไมํมี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไมํมีกระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกทํานท่ีเข๎ารํวมประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล     สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี 2564 และขอปิดการประชุมในครั้งนี้ครับ 
 
ปิดประชุม   เวลา 12.00 น. 

 
 

        (นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น) 
          นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ/ผ๎ูจดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

      ส.ต.ท. 
    (ส าราญ  ใจดี) 

     เลขานุการสภาฯ/ผ๎ูตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

เม่ือวันที่  18  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 
 
 
                              (ลงช่ือ)        (ประธานกรรมการ)       
                                                   (นายศุภชัย  ใจดี)    
                                                  สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
                               (ลงช่ือ)          (กรรมการ)       
                                                    (นายนิคม  ทํุนใจ)    
                                                   สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
                                (ลงช่ือ)           (เลขานุการ/กรรมการ)       
                                                   (นายศรีวรรณ  ก๎อนค า)    
                                                     สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


