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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลเวียงเทิง
อาเภอ เทิง จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,186,045

บาท

งบบุคลากร

รวม

7,809,345

บาท

รวม

2,624,640

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายก/รองนายก

จานวน

695,520

บาท

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งให้แก่นายก/รองนายก

จานวน

120,000

บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกและรองนายก

จานวน

120,000

บาท

198,720

บาท

จานวน

1,490,400

บาท

รวม

5,184,705

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตาบลเวียงเทิง ตาม
ตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. ปลัดเทศบาลตาบลเวียงเทิง
2. รองปลัดเทศบาลตาบลเวียงเทิง
3. หัวหน้าสานักปลัด
4. หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
5. นักทรัพยากรบุคคล
6. นักวิเคระห์นโยบายและแผน
7. นักพัฒนาชุมชน
8. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
9. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
10. จพง.ธุรการ

3,473,505

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ที่ปรึกษาและเลขานุการ นายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภา ฯ รองประธาน
สภา ฯ และสมาชิกสภาฯ
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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เงินประจาตาแหน่ง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งหรือเงินเพิ่มอื่นให้แก่พนักงาน
เทศบาลตาบลเวียงเทิง ตามตาแหน่งดังนี้
1. ตาแหน่งปลัดเทศบาล
2. รองปลัดเทศบาล
3. หัวหน้าสานักปลัด
4. หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

จานวน

270,000

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตาบลเวียงเทิง
ลูกจ้างประจา ตามตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. นักประชาสัมพันธ์
2. นักการ

จานวน

496,500

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง ตาม
ตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จานวน 3 อัตรา
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จานวน 1 อัตรา
3. คนงานทั่วไป จานวน 3 อัตรา

จานวน

860,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินอื่น ๆ แก่
พนักงานจ้าง ตามตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จานวน 2 อัตรา
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จานวน 1 อัตรา
3. คนงานทั่วไป จานวน 3 อัตรา

จานวน

84,700

บาท

รวม

2,262,900

บาท

รวม

463,600

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
- ค่าเบี้ยประชุม
ฯลฯ

50,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตาบลเวียงเทิงที่มี
สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

273,600

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินบารุงการ
ศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้
บริหาร พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ

140,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

จานวน
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ค่าใช้สอย

รวม

669,300

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

124,300

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จานวน 20,000 บาท
คาชี้แจง สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน การประชุมสภาท้องถิ่น การ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา / รัฐพิธี จานวน 20,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา / รัฐพิธี เช่น กิจกรรมวัน
พ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันปิยะมหาราช ฯลฯ

40,000

บาท

100,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตาม
ภารกิจอานาจหน้าที่ของเทศบาล
2. ค่าเช่าทรัพย์สิน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)
3. ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตของเทศบาล
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
4. ค่าติดตั้งโทรศัพท์
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์ในสานักงานเทศบาลเวียงเทิงเพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงาน
5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

จานวน
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จานวน

200,000

บาท

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 38 ลาดับที่ 2 )

5,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

150,000

บาท

วัสดุสานักงาน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร กระดาษบันทึกข้อความ กระดาษตราครุฑ กระดาษ
คาร์บอน ตรายาง น้ายาลบคาผิด ปากกา ดินสอ แฟ้ม ไม้
บรรทัด กาว ซอง ธงชาติ คลิป เทปพีวีซีใส ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรง
วางเอกสาร ยางลบ ทะเบียนหนังสือ รับ-ส่ง สมุดต่างๆ น้าดื่มสาหรับ
บริการประชาชนในสานักงาน แผงกั้นห้อง (Partition) ฯลฯ

จานวน

30,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรก
เกอร์ ลาโพง ไมโครโพน ขาตั้งไมโครโพน หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ

จานวน

10,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ายาล้าง
แก้วน้า น้ายาขัดห้องน้า น้ายาขัดพื้น แก้วน้า ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ

จานวน

10,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย ตะปู ค้อน คีม ขวาน ฯลฯ

จานวน

10,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์ หรือ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือ
สมาชิกวุฒิสภา และหรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตาแหน่งที่ว่างและ
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณี
อื่นๆ) (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2
หน้า 38 ลาดับที่ 3 )

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิน
ของ เทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้า
มันเบรค หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้า
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

10,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะส่วน
กลาง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ใช้ปฏิบัติราชการ เช่น น้ามัน
เบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง น้ามันจาระบี ฯลฯ

จานวน

50,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดีบันทึก
ข้อมูล Flash drive บันทึกข้อมูล เม้าส์ คีย์บอร์ด แผ่นกรองแสง ตลับ
ผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ

30,000

บาท

รวม

980,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบล
เวียงเทิง

800,000

บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล ที่อยู่ในความรับผิด
ชอบของเทศบาลตาบลเวียงเทิง

จานวน

100,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตาบลเวียงเทิง

จานวน

30,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม เช่น ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าเวฟไชร์ ค่า
บริการดูแลเวฟไชต์ ฯลฯ

จานวน

50,000

บาท

รวม

101,800

บาท

รวม

101,800

บาท

จานวน

20,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1. โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ จานวน 2 ชุด
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน (ไม้) จานวน 2 โต๊ะ ขนาด
โต๊ะกว้างไม่น้อยกว่า 70 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 145 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 70 ซม. เก้าอี้แบบมีล้อ ฐานล่าง 5 แฉก มีพนักพิง มีที่วาง
แขน ปรับสูง - ต่า ด้วยระบบไฮโดรลิก จานวน 2 ตัว (แผน 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 48 ลาดับที่ 1
) (สานักงานปลัด)
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จานวน

7,900

บาท

3. เก้าอี้
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบมีล้อ ฐานล่าง 5 แฉก มีพนัก
พิง มีที่วางแขน ปรับสูง - ต่า ด้วยระบบไฮโดรลิก จานวน 1 ตัว (แผน 4
ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 48 ลาดับ
ที่ 1) (สานักงานปลัด)

3,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

32,000

บาท

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 2 เครื่อง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 3 เครื่อง รายละเอียดตามกระ
ทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กาหนด (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 52 ลาดับที่ 28)

จานวน

12,900

บาท

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง

จานวน

16,000

บาท

2. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จานวน 1
ตู้ รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ
กาหนด (แผน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2
หน้า 48 ลาดับที่ 2 ) (สถานีขนส่ง)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทาน้าร้อน - เย็น
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทาน้าร้อน - เย็น จานวน 2 เครื่อง
ก๊อกน้าร้อน จานวน 1 ก๊อก ก๊อกน้าเย็น จานวน 1 ก๊อก ราคาตามท้อง
ตลาด (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมครั้งที่ 2
หน้า 51 ลาดับที่ 19 ) (สถานีขนส่ง+สานักปลัด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับสานักงาน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับสานัก
งาน จานวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กาหนด (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 หน้า 51 ลาดับที่ 22 )

คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานัก
งาน จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กาหนด ( แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 หน้า 51 ลาดับที่ 24 )
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

12,000

บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

12,000

บาท

จานวน

12,000

บาท

รวม

3,027,000

บาท

รวม

2,650,200

บาท

รวม

2,650,200

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตาบลเวียงเทิง ตาม
ตาแหน่งดังนี้
1. ผู้อานวยการกองคลัง
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
3. นักวิชาการเงินและบัญชี
4. นักวิชาการพัสดุ
5. จพง.พัสดุ
6. จพง.จัดเก็บรายได้
7. จพง.การเงินและบัญชี

2,154,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลตาบล
เวียงเทิง ตามตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. ผู้อานวยการกองคลัง
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

60,000

บาท

รายจ่ายอื่น
โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตาบลเวียงเทิง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสถาบันทางการศึกษา ในการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สารวจความพึงพอใจของผู้
รับบริการของเทศบาลตาบลเวียงเทิง ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่ เพื่อจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2
หน้า 38 ลาดับที่ 4)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างเทศบาล
ตาบลเวียงเทิง ตามตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
3. คนงานทั่วไป

จานวน

395,100

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
เทศบาลตาบลเวียงเทิง ตามตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
3. คนงานทั่วไป

จานวน

41,100

บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

348,800

บาท

รวม

146,800

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ฯลฯ

50,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตาบลเวียงเทิงที่มี
สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

42,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินบารุงการ
ศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลตาบลเวียงเทิง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ

จานวน

54,800

บาท

รวม

146,000

บาท

จานวน

9,000

บาท

จานวน

72,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ค่าเช่าทรัพย์สิน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 2 เครื่อง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าบริการจอดรถ ค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษี
สัญจร เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ รถประชาสัมพันธ์ เอกสารประชา
สัมพันธ์การชาระภาษี ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2
หน้า 39 ลาดับที่ 1 )
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตาบลเวียงเทิงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

จานวน

10,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร กระดาษบันทึกข้อความ กระดาษตราครุฑ กระดาษ
คาร์บอน ตรายาง น้ายาลบคาผิด ปากกา ดินสอ แฟ้ม ไม้
บรรทัด กาว ซอง ธงชาติ คลิป เทปพีวีซีใส ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวาง
เอกสาร ยางลบ ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง สมุดต่างๆ ฯลฯ และวัสดุสานัก
งานอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไป ฯลฯ

รวม
จานวน

46,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้า
มันเบรค หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้า
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

3,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ยานพาหนะส่วน
กลาง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ใช้ปฏิบัติราชการ เช่น น้ามัน
เบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง น้ามันจาระบี ฯลฯ

3,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

10,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
คาชี้แจง เพี่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปษณียา
กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรกนิกส์ (GFMIS)

10,000

บาท

รวม

28,000

บาท

รวม

28,000

บาท

จานวน

12,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส
เก็ต แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล Flash drive บันทึกข้อมูล หมึก
คอมพิวเตอร์ เม้าส์ คีย์บอร์ด แผ่นกรองแสง ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน (เหล็ก) จานวน 1 โต๊ะ ขนาด
โต๊ะกว้างไม่น้อยกว่า 150 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 75 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 70 ซม. เก้าอี้แบบมีล้อ ฐานล่าง 5 แฉก มีพนักพิง มีที่วาง
แขน ปรับสูง - ต่า ด้วยระบบไฮโดรลิก จานวน 1 ตัว (แผน 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 49 ลาดับที่ 5) (กอง
คลัง)

บาท

บาท
30,000 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน

จานวน

16,000

บาท

รวม

1,529,500

บาท

รวม

1,173,000

บาท

รวม

1,173,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตาบลเวียงเทิง ตาม
ตาแหน่งดังต่อไปนี้
- จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

275,100

บาท

คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กาหนด (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 หน้า 52 ลาดับที่ 25 )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงิน พสร. ให้แก่พนักงานทศบาลตาบลเวียงเทิงที่มี
สิทธิได้รับตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ฯลฯ ตามตาแหน่งดังนี้
- จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จานวน

3,600

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างเทศบาล
ตาบลเวียงเทิง ตามตาแหน่งดังนี้
1. ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. พนักงานวิทยุ (ทักษะ) จานวน 2 อัตรา
3. พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) จานวน 2 อัตรา
4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

จานวน

815,200

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้
แก่พนักงานจ้างเทศบาลตาบลเวียงเทิง ตามตาแหน่งดังนี้
1. พนักงานวิทยุ (ทักษะ) จานวน 2 อัตรา
2. พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) จานวน 2 อัตรา
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

จานวน

79,100

บาท

รวม

251,200

บาท

รวม

74,400

บาท

จานวน

30,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- ค่าตอบแทน อปพร.
- ค่าทาขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
ฯลฯ
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ค่าเช่าบ้าน
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตาบลเวียงเทิงที่มี
สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

36,000

บาท

จานวน

8,400

บาท

รวม

70,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

106,800

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ที่นอน มีด กระติก
น้าร้อน กระติกน้าแข็ง ไม้กวาด น้ายาล้างแก้วน้า น้ายาขัดห้องน้า น้ายา
ขัดพื้น แก้วน้า ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ

5,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อ
สร้าง เช่น ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย ไม้
ต่าง ๆ ฯลฯ

จานวน

5,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้า
มันเบรค หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้า
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

20,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ยานพาหนะส่วน
กลาง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ใช้ปฏิบัติราชการ เช่น น้ามัน
เบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง น้ามันจาระบี ฯลฯ

50,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินบารุงการ
ศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าบริการจอดรถ ค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตาบลเวียงเทิงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ถุงมือ สาลี ผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ เครื่อง
วัดน้าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ

5,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ

จานวน

6,800

บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง ฯลฯ

จานวน

15,000

บาท

รวม

105,300

บาท

รวม

105,300

บาท

จานวน

4,200

บาท

จานวน

12,000

บาท

จานวน

2,000

บาท

จานวน

24,000

บาท

จานวน

13,100

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน หน้ากระจก
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน หน้า
กระจก จานวน 1 ตู้ ขนาดของตู้ไม่น้อย
กว่า 91 (w) *45 (D) *183 (H) ซม. (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 50 ลาดับที่ 14)
ตู้ล็อคเกอร์
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อตู้ล็อคเกอร์ แบบ 3 ประตู จานวน 1
ตู้ ขนาดของตู้ไม่น้อยกว่า 91(w)*45(D)*18 (H) ซม. ( แผน 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 50 ลาดับที่ 13 )
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จานวน 1 เครื่อง (แผน 4
ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 50 ลาดับ
ที่ 15)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องรับ ส่ง วิทยุ ชนิดมือถือ
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อเครื่องรับ ส่ง วิทยุ ชนิดมือถือ 5
วัตต์ จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บ. (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 50 ลาดับที่ 16)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
คาชี้แจง เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40
นิ้ว จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สานักงบประมาณกาหนด (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 50 ลาดับที่ 17 ) (งานป้องกัน)
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ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ชุดดับเพลิง

จานวน

50,000

บาท

รวม

135,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

135,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

135,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อชุดดับเพลิง จานวน 2 ชุด ชุดละ 25,000
บาท (1 ชุด =เสื้อ,กางเกง,รองเท้าบุ๊ท,ถุงมือ) จัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
หน้า 51 ลาดับที่ 21)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญญาไฟ
ป่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผน 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564 หน้า 66 ลาดับที่ 5)
โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยภายในเขตเทศบาล
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยภาย
ในเขตเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 66 ลาดับที่ 2)
โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรมสมาชิก อป
พร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผน 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 36 ลาดับที่ 1)
โครงการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ อปพร.
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ อป
พร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผน 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 37 ลาดับที่ 3)
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9
มีนาคม 2561 (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 66 ลาดับที่ 1)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

1,040,800

บาท

รวม

747,300

บาท

รวม

747,300

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตาบลเวียงเทิง ตาม
ตาแหน่งดังนี้
1. ผู้อานวยการกองศึกษา
2. นักวิชาการศึกษา

705,300

บาท

จานวน

42,000

บาท

รวม

261,000

บาท

รวม

113,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรายการดังต่อไปนี้
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

10,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับค่า
เช่าบ้านตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

78,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินบารุงการ
ศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ

จานวน

25,000

บาท

รวม

133,000

บาท

จานวน

108,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินประจาตาแหน่ง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งหรือเงินเพิ่มอื่นให้แก่พนักงาน
เทศบาลตาบลเวียงเทิง ตามตาแหน่งดังนี้
- ผู้อานวยการกองศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตาม
ภารกิจอานาจหน้าที่ของเทศบาล
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

20,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

15,000

บาท

วัสดุสานักงาน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร กระดาษบันทึกข้อความ กระดาษตราครุฑ กระดาษ
คาร์บอน ตรายาง น้ายาลบคาผิด ปากกา ดินสอ แฟ้ม ไม้
บรรทัด กาว ซอง ธงชาติ คลิป เทปพีวีซีใส ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวาง
เอกสาร ยางลบ ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง สมุดต่างๆ ฯลฯ และวัสดุสานัก
งานอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไป ฯลฯ

จานวน

10,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส
เก็ต แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล Flash drive บันทึกข้อมูล หมึก
คอมพิวเตอร์ เม้าส์ คีย์บอร์ด แผ่นกรองแสง ฯลฯ

จานวน

5,000

บาท

รวม

32,500

บาท

รวม

32,500

บาท

จานวน

7,900

บาท

จานวน

16,000

บาท

คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลตาบลเวียงเทิง และ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตาบลเวียงเทิงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ
ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จานวน 1
ตู้ รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ
กาหนด (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2
หน้า 48 ลาดับที่ 3)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับสานัก
งาน จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กาหนด (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 หน้า 51 ลาดับที่ 23)
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จานวน

8,600

บาท

รวม

17,379,164

บาท

รวม
รวม

6,699,400

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล
ตาบลเวียงเทิง และครู ศพด.เทศบาลตาบลเวียงเทิง ตามตาแหน่งดังต่อไป
นี้
1. ร.ร.เทศบาลตาบลเวียงเทิง
1. ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 1 อัตรา
2. ครู จานวน 12 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย จานวน 1 อัตรา
2. ศพด.เทศบาลตาบลเวียงเทิง
1. ครู จานวน 2 อัตรา
2. ครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 1 อัตรา

5,151,200

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งหรือเงินเพิ่มอื่นให้แก่พนักงานครู
สังกัดโรงเรียนเทศบาลตาบลเวียงเทิง และครู ศพด.เทศบาลตาบลเวียงเทิง
ตามตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. ร.ร.เทศบาลตาบลเวียงเทิง
1. ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 1 อัตรา
2. ครู จานวน 3 อัตรา

268,800

บาท

เงินวิทยฐานะ
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะหรือเงินเพิ่มอื่นให้แก่พนักงานครูสังกัด
โรงเรียนเทศบาลตาบลเวียงเทิง ตามตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 1 อัตรา
2. ครู (ครูวิทยฐานะชานาญการพิเศษ) จานวน 3 อัตรา
3. ครู (ครูวิทยฐานะชานาญการ) จานวน 7 อัตรา
4. ครู ศพด. (ครูวิทยฐานะชานาญการ) จานวน 1 อัตรา

646,800

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง ตาม
ตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยครู จานวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
3. ผู้ดูแลเด็ก จานวน 1 อัตรา
4. ภารโรง จานวน 1 อัตรา

599,800

บาท

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามกระ
ทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กาหนด (แผน 4 ปี พ.ศ.2561-2564
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 53 ลาดับที่ 30)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

จานวน

บาท
6,699,400 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินอื่น ๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง ตามตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
2. ผู้ดูแลเด็ก จานวน 1 อัตรา
3. ภารโรง จานวน 1 อัตรา

จานวน

32,800

รวม
รวม

6,199,164

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรายการดังต่อไปนี้
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(ศพด.เวียงเทิง,โรงเรียนเทศบาลตาบลเวียงเทิง)

70,000

บาท

รวม

3,333,250

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่

บาท

บาท
70,000 บาท

คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ค่าจ้างเหมาบริการ
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตาม
ภารกิจอานาจหน้าที่ของเทศบาล
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลตาบลเวียงเทิง และ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา ของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผน 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 27 ลาดับที่ 7)
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จานวน

20,000

บาท

โครงการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถาน
ศึกษา
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการพัฒนาฝึกอบรม
บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 25 ลาดับที่ 1)

จานวน

20,000

บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู

จานวน

10,000

บาท

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. เทศบาล
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ศพ
ด. เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2559 (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2
หน้า 27 ลาดับที่ 6)

คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนของครู ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2
หน้า 25 ลาดับที่ 2)
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จานวน

2,723,250

บาท

โครงการอบรมสงเสริมเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการอบรมสงเสริมเฝ้าระวัง
พัฒนาการเด็ก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 25
ลาดับที่ 3)

10,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
1. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด. จานวน 294,000
บาท (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 64 ลาดับที่ 1)
2. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ร.ร.เทศบาล จานวน 1,020,000
บาท (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 64 ลาดับที่ 1)
3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ร.ร
.เทศบาล จานวน 20,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL จานวน 9,600
บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จานวน 100,000 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จานวน 50,000
บาท
7. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด. จานวน 102,000
บาท (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 64 ลาดับที่ 2)
8. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาล ร.ร
.เทศบาล จานวน 433,500 บาท (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
หน้า 64 ลาดับที่ 2)
9. ค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ร.ร.เทศบาล จานวน 51,000 บาท
10. ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาล ร.ร.เทศบาล จานวน 51,000
บาท
11. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาล ร.ร
.เทศบาล จานวน 76,500 บาท
12. ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาล ร.ร
.เทศบาล จานวน 109,650 บาท
13. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จานวน 21,000 บาท
14. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ จานวน 150,000 บาท (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 26 ลาดับที่ 5)
15. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของ ร.ร. จานวน 100,000 บาท (จากเงินรายได้ของเทศบาล 67,000
บาท เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรร 33,000 บาท)
16. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน ร.ร.เทศบาล
ตาบลเวียงเทิง จานวน 55,000 บาท
17. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ ร.ร.เทศบาลตาบล
เวียงเทิง จานวน 50,000 บาท
18. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน ศพด
.เทศบาลตาบลเวียงเทิง จานวน 30,000 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (แผน 4 ปี พ
.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 26 ลาดับที่ 4)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตาบลเวียงเทิงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ (ร.ร.เทศบาล+ศพด.)

จานวน

50,000

ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊ก
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ลาโพง ไมโครโพน ขาตั้งไมโครโพน ฯลฯ (ร.ร
.เทศบาล+ศพด.)

2,795,914

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ายาล้าง
แก้วน้า น้ายาขัดห้องน้า น้ายาขัดพื้น แก้วน้า ฯลฯ (ร.ร.เทศบาล+ศพด.)

15,000

บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
1. อาหารเสริม (นม) ศพด. จานวน 114,972 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก ศพด
. จานวน 260 วัน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 64 ข้อ 1)
2. อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล จานวน 488,631
บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลตาบลเวียงเทิง จานวน 260 วัน อัตราจัดสรรคน
ละ 7.37 บาท ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (แผน 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564 หน้า 64 ข้อ 1)
3. อาหารเสริม (นม) โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทานุ
ประชา) จานวน 1,670,926 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรง
เรียนเวียงเทิง (เทิงทานุประชา) ที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลเวียงเทิง
(872 คน * 260 วัน * 7.37 บาท) ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 64 ข้อ 1)
4. อาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดพระเกิดคงคา
ราม จานวน 471,385 บาท
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลเวียงเทิง
(246 คน * 260 วัน * 7.37 บาท)จานวน 471,385 บาท ตามพระราช
บัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 64 ข้อ 1)

2,745,914

บาท

10,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูน
ขาว ทราย ตะปู ค้อน คีม ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

จานวน

บาท

บาท
10,000 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ยานพาหนะส่วน
กลาง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ที่ใช้ปฏิบัติ
ราชการ เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง น้ามัน
จาระบี ฯลฯ

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

8,600

บาท

รวม

8,600

บาท

จานวน

8,600

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

4,472,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

4,472,000

บาท

จานวน

984,000

บาท

จานวน

3,488,000

บาท

วัสดุการเกษตร
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะ
ชา สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามกระ
ทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กาหนด (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 53 ลาดับที่ 32)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดพระ
เกิดคงคาราม (246 คน* 200 วัน * 20 บาท) ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผน 4 ปี พ.ศ.2561-2564
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 40 ข้อ 2)
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทานุประชา)
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนเวียงเทิง
(เทิงทานุประชา) (872 คน* 200 วัน * 20 บาท) ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผน 4 ปี พ.ศ.2561-2564
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 40 ข้อ 1 )
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

30,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

1,944,300

บาท

รวม

1,333,700

บาท

รวม

1,333,700

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตาบลเวียงเทิง ตาม
ตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. นักวิชาการสาธารณสุข
3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข

870,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการอบรมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในเขตเทศบาล
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในเขตเทศบาล ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 27 ลาดับที่ 1)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินประจาตาแหน่ง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลตาบล
เวียงเทิง ตามตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จานวน

42,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างพนักงาน
เทศบาลตาบลเวียงเทิง ตามตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3. คนงานทั่วไป

จานวน

379,100

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
พนักงานเทศบาลตาบลเวียงเทิง ตามตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 คน
2. คนงานทั่วไป จานวน 1 คน

จานวน

42,600

บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

437,600

บาท

รวม

101,600

บาท

จานวน

20,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตาบลเวียงเทิงที่มี
สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

72,000

บาท

จานวน

9,600

บาท

รวม

161,000

บาท

จานวน

101,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด
ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินบารุงการ
ศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อกฏหมายที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย และจ้างเหมาบริการที่เกี่ยว
กับการดาเนินงานตามภารกิจอานาจหน้าที่ของเทศบาล
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลตาบลเวียงเทิง และ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตาบลเวียงเทิงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ

รวม

175,000

บาท

วัสดุสานักงาน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร กระดาษบันทึกข้อความ กระดาษตราครุฑ กระดาษ
คาร์บอน ตรายาง น้ายาลบคาผิด ปากกา ดินสอ แฟ้ม ไม้
บรรทัด กาว ซอง ธงชาติ คลิป เทปพีวีซีใส ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรง
วางเอกสาร ยางลบ ทะเบียนหนังสือ รับ-ส่ง สมุดต่างๆ น้าดื่มสาหรับ
บริการประชาชนในสานักงาน แผงกั้นห้อง (Partition) ฯลฯ

จานวน

20,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรก
เกอร์ ลาโพง ไมโครโพน ขาตั้งไมโครโพน หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ

จานวน

10,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ายาล้าง
แก้วน้า น้ายาขัดห้องน้า น้ายาขัดพื้น แก้วน้า ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ

จานวน

5,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย ตะปู ค้อน คีม ขวาน ฯลฯ

จานวน

5,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้า
มันเบรค หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้า
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

10,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะส่วน
กลาง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ใช้ปฏิบัติราชการ เช่น น้ามัน
เบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง น้ามันจาระบี ฯลฯ

จานวน

30,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด (โรคพิษสุนัข
บ้า) แอลกอฮอล์ น้ายาต่าง ๆ ถุงมือ ฯลฯ

จานวน

80,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับถ่ายรูป ค่าล้าง/อัดขยาย
รูป ฯลฯ

จานวน

5,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ
กาจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชา สปริงเกลอร์ (Springkler)
พันธุ์พืช กระซัง ฯลฯ

10,000

บาท
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งบลงทุน

รวม

33,000

บาท

รวม

33,000

บาท

จานวน

16,000

บาท

จานวน

17,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

140,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

140,000

บาท

จานวน

140,000

บาท

รวม

5,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

5,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสาหรับงานสานักงาน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับสานัก
งาน จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กาหนด (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 หน้า 53 ลาดับที่ 33) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเชอร์/ชนิด LED สี
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเล
เชอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามกระทรวงดิจิตัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กาหนด (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 53 ลาดับที่ 34) (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม)

เงินอุดหนุนเอกชน
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ดาเนิน
การตามโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข หมู่
บ้าน/ชุมชน ละ 20,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผน 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 44 - 45 ลาดับ
ที่ 2 - 4 )
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
กิ่งกาชาดอาเภอเทิง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กิ่งกาชาดอาเภอเทิง ดาเนินการตาม
โครงการงานสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ราษฎร ประจาปี 2562 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติมครั้งที่ 2 หน้า 42 ลาดับที่ 1)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,112,800

บาท

รวม

1,423,900

บาท

รวม

1,423,900

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตาบลเวียงเทิง ตาม
ตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. ผู้อานวยการกองช่าง จานวน 1 อัตรา
2. วิศวกรโยธา จานวน 1 อัตรา
3. นายช่างโยธา จานวน 1 อัตรา

1,023,700

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินประจาตาแหน่ง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลตาบล
เวียงเทิงที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ
ตามตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. ผู้อานวยการกองช่าง จานวน 1 อัตรา
2. วิศวกรโยธา จานวน 1 อัตรา

จานวน

84,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างเทศบาล
ตาบลเวียงเทิง
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
2. พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) จานวน 1 อัตรา
(กองช่าง)

จานวน

287,700

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ให้แก่
พนักงานจ้างเทศบาลตาบลเวียงเทิง ตามตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
2. พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) จานวน 1 อัตรา
(กองช่าง)

จานวน

28,500

บาท

รวม

624,800

บาท

รวม

74,800

บาท

จานวน

20,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตาบลเวียงเทิงที่มี
สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

36,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ฯลฯ
(กองช่าง)

หน้า : 27/40

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 13:23:13

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินบารุงการ
ศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลตาบลเวียงเทิง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯลฯ

จานวน

18,800

บาท

รวม

160,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

390,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร กระดาษบันทึกข้อความ กระดาษตราครุฑ กระดาษคาร์บอน ตรา
ยาง น้ายาลบคาผิด ปากกา ดินสอ แฟ้ม ไม้บรรทัด กาว ซอง ธงชาติ คลิป
เทปพีวีซีใส ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร ยางลบ ทะเบียนหนังสือ
รับ-ส่ง สมุดต่างๆ ฯลฯ (กองช่าง)

10,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ เทป
พันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลาโพง ไมโครโฟน ฯลฯ
(กองช่าง)

100,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนขาว ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง ตะปู ค้อน คีม เสียม จอบ ขวาน เลื่อย ท่อต่าง ๆ
สว่าน โถส้วม เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง อิฐ ฯลฯ (กอง
ช่าง)

200,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตาม
ภารกิจอานาจหน้าที่ของเทศบาล (กองช่าง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลตาบลเวียงเทิง และ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตาบลเวียงเทิงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ามันเบรก หัว
เทียน ไขควง ฯลฯ (กองช่าง)

จานวน

20,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเชล
น้ามันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ (กองช่าง)

จานวน

50,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเก็ต แผ่นซีดี
บันทึกข้อมูล Flash drive บันทึกข้อมูล หมึก
คอมพิวเตอร์ เม้าส์ คีย์บอร์ด แผ่นกรองแสง ฯลฯ (กองช่าง)

จานวน

10,000

บาท

รวม

64,100

บาท

รวม

64,100

บาท

จานวน

6,000

บาท

จานวน

4,500

บาท

จานวน

4,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

จานวน

16,000

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สาหรับงานสานักงาน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สาหรับงานสานักงานแบบมีล้อ ฐาน
ล่าง 5 แฉก มีพนักพิง มีที่วางแขน ปรับสูง - ต่า ด้วยระบบไฮโดรลิก
จานวน 2 ตัว (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 หน้า 49 ลาดับที่ 8) (กองช่าง)
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จานวน 1 ตู้ ขนาด
ยาวไม่น้อยกว่า 4.5. ฟุต กว้างไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 2.5
. ฟุต (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2
หน้า 49 ลาดับที่ 10) (กองช่าง)
โต๊ะพร้อมเก้าอี้
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด โต๊ะขนาด
กว้าง 60 ซม. ยาว 90 ซม. สูง 80 ซม. เก้าอี้ขนาดกว้าง 22
ซม. ยาว 21.5 ซม. สูง 74 ซม. (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 49 ลาดับที่ 9) (กองช่าง)
ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องปั๊มลม
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มลม ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 3
แรงม้า 220 วัตต์ บรรจุลมได้ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร จานวน 1
เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่ม
เติมครั้งที่ 2 หน้า 51 ลาดับที่ 18)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก
งาน จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กาหนด (แผน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 หน้า 52 ลาดับที่ 27)
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จานวน

8,600

รวม
รวม

5,250,000

รวม

5,250,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

จานวน

1,037,000

บาท

จานวน

418,000

บาท

จานวน

454,000

บาท

บาท

คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามกระ
ทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กาหนด (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 52 ลาดับที่ 29)
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1

บาท
5,250,000 บาท

คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3.5 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตาบลเวียงเทิงกาหนด ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
หน้า 19 ลาดับที่ 6)
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2
ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 4 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตาบลเวียงเทิงกาหนด ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
หน้า 19 ลาดับที่ 4)
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 15
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. ขนาด
กว้าง 14 เมตร ยาว 43 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 602 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลเวียงเทิงกาหนด ตามพระ
ราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 21 ลาดับที่ 11)
โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 14
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายไหล่ทาง คสล. หนา 0.12 เมตร มี
พื้นรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตาบลเวียงเทิงกาหนด ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
หน้า 20 ลาดับที่ 8)
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จานวน

208,000

บาท

โครงการปรับปรุง ถนน คสล. ซอย 22/4 หมู่ที่ 1
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุง ถนน คสล. ซอย 22/4 หมู่ที่ 1
ถนน คสล. หนา 0.15 เมตร พี้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 342 ตาราง
เมตร พร้อมว่างท่อ คสล. ขนาด 40 ซม. จานวน 8 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลเวียงเทิง
กาหนด ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 18 ลาดับที่ 2)

260,000

บาท

จานวน

96,000

บาท

จานวน

251,000

บาท

จานวน

993,000

บาท

โครงการติดตั้งราวกันตกตามแนวกันตลิ่งพังแม่น้าลาว ระยะที่ 2 หมู่ที่ 15
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งราวกันตกตาม แนวกันตลิ่งพังแม่
น้าลาว ระยะที่ 2 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ยาวไม่น้อยกว่า 183 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลเวียงเทิงกาหนด ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขจน
ถึงปัจจุบัน (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หน้า 20 ลาดับที่ 10)

โครงการปรับปรุง ถนน คสล. ซอย 22/5 หมู่ที่ 1
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุง ถนน คสล. ซอย 22/5 หมู่ที่ 1
ถนน คสล. หนา 0.15 เมตร ยาว 25 เมตร พี้นที่ คสล. รวมไม่น้อย
กว่า 65 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลเวียงเทิง
กาหนด ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 19 ลาดับที่ 3)
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝารางระบายน้า คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 20
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนฝารางระบายน้า คสล
. ขนาดฝารางกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.5 เมตร จานวน 92 ฝา ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลเวียงเทิงกาหนด ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขจน
ถึงปัจจุบัน (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หน้า 22 ลาดับที่ 15)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง ซอย 13 หมู่ที่ 1
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง พนังหิน
ใหญ่ เรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งพัง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 188
เมตร ฟุตบาททางเดิน กว้าง 1.50 เมตร ยาว 188 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 282 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลเวียง
เทิงกาหนด ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 18 ลาดับที่ 1)
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จานวน

648,000

บาท

โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก ซอย 2 (ซอยท่าวังทอง) หมู่ที่ 15
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้า ขนาด 60
ซม. จานวน 58 ท่อน พร้อมบ่กพัก จานวน 6 บ่อ รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตาบลเวียงเทิงกาหนด ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
หน้า 21 ลาดับที่ 12)

179,000

บาท

โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล. ซอย 7 หมู่ที่ จานวน
14
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้า ขนาด 40
ซม. จานวน 160 ท่อน พร้อมบ่อพัก จานวน 21 บ่อ และขยายไหล่
ทาง คสล. หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 405 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลเวียงเทิงกาหนด ตามพระ
ราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 20 ลาดับที่ 7)

456,000

บาท

รวม

567,200

บาท

รวม

239,200

บาท

รวม

239,200

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้าง ตามตาแหน่ง
ดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ จานวน 1 อัตรา (กองช่าง)

239,200

บาท

รวม

328,000

บาท

รวม

3,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง ซอย 3 หมู่ที่ 20
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง ซอย 3 โดยการ
เรียงหินใหญ่ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 180
เมตร ขยายไหล่ทาง คสล. หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 180 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลเวียงเทิง
กาหนด ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 22 ลาดับที่ 14)

งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (กองช่าง)
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ค่าใช้สอย

รวม

275,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

รวม

50,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเชล
น้ามันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ (กองช่าง)

จานวน

20,000

บาท

วัสดุการเกษตร
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ใน
การขยายพันธุ์พืช เคียว สปริงเกลอร์ กระชัง ฯลฯ (กองช่าง)

จานวน

30,000

บาท

รวม

2,307,900

บาท

รวม

907,900

บาท

รวม

907,900

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่ลูกจ้างประจา ตามตาแหน่ง
ดังต่อไปนี้
1. พนักงานขับรถยนต์

275,800

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้าง ตามตาแหน่ง
ดังต่อไปนี้
1. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จานวน 1 อัตรา
2. คนงานประจารถขยะ (ทักษะ) จานวน 3 อัตรา
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

594,800

บาท

จานวน

37,300

บาท

รวม

1,400,000

บาท

รวม

40,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตาม
ภารกิจอานาจหน้าที่ของเทศบาล (กองช่าง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตาบลเวียงเทิงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ (กองช่าง)
ค่าวัสดุ

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จานวน

20,000

บาท

รวม

980,000

บาท

จานวน

800,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตาบลเวียงเทิงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม)

150,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

380,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้
กวาด แปรง เข่ง มีด น้ายาดับกลิ่น ถัง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

80,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนขาว ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง ตะปู ค้อน คีม เสียม จอบ ขวาน เลื่อย ท่อ
ต่าง ๆ สว่าน โถส้วม เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง อิฐ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จานวน

20,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้า
มันเบรค หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้า
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

70,000

บาท

200,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตาม
ภารกิจอานาจหน้าที่ของเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผน 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 33 ข้อ 1)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเชล
น้ามันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จานวน
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วัสดุการเกษตร
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ
กาจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชา สปริงเกลอร์ (Springkler)
พันธุ์พืช กระซัง ฯลฯ
งานบาบัดน้าเสีย
งบดาเนินงาน

10,000

บาท

รวม
รวม

60,000

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

40,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

25,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

25,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

บาท
60,000 บาท

คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียม ค่า
ซักฟอก ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนขาว ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง ตะปู ค้อน คีม เสียม จอบ ขวาน เลื่อย ท่อ
ต่าง ๆ สว่าน โถส้วม เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง อิฐ ฯลฯ
(กองช่าง)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 23 ลาดับที่ 3)
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการอบรม
เพิ่มศักยภาพการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 24 ลาดับที่ 4)
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ (ทาไม้กวาด)
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ (ทาไม้กวาด) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 23 ลาดับที่ 1)
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จานวน

5,000

รวม
รวม

15,000

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

90,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

90,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

90,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี

บาท

คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2
หน้า 23 ลาดับที่ 2)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ที่ว่าการอาเภอเทิง

บาท
15,000 บาท

คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ว่าการอาเภอเทิง ในการดาเนิน
งานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอาเภอเทิง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผน 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 42 ลาดับที่ 1)
เงินอุดหนุนเอกชน
กลุ่มพัฒนาสตรีอาเภอเทิง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีอาเภอเทิง ในการ
ดาเนินงานตามโครงการดังต่อไปนี้
2.1. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจาปี พ.ศ.2562
งบประมาณ 5,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผน 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 43 ลาดับที่ 2 )
2.2. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ
.2562 งบประมาณ 5,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผน 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 43 ลาดับที่ 3 )
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาสัมพันธ์เทศบาล
คาชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา
สัมพันธ์เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผน 4
ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 28 ลาดับ
ที่ 1 )
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จานวน

20,000

บาท

โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาของเยาวชนและประชาชนในเขต
จานวน
เทศบาล
คาชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา
ของเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ของขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 28 ลาดับที่ 2)

20,000

บาท

รวม

513,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

503,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

503,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
คาชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา ของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผน 4 ปี พ
.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 28 ลาดับที่ 3)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตาแม่น้าอิงและแข่งขันเรือยาว อาเภอเทิง
ครั้งที่ 16
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีสืบชะตาแม่น้าอิงและแข่งขันเรือยาว อาเภอเทิง ครั้งที่ 16 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา ของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผน 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 32 ลาดับที่ 7)
โครงการจัดงานวันลอยกระทง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ตามโครงการจัดงาน
วันลอยกระทง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผน 4
ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 29 ลาดับ
ที่ 2)
โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ปฏิบัติธรรม
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ตามโครงการส่งเสริม
เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ปฏิบัติธรรม ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 30 ลาดับที่ 4)
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จานวน

20,000

บาท

โครงการส่งเสริมศักยภาพสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ตามโครงการส่งเสริม
ศักยภาพสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ของขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 13 ลาดับที่ 1)

15,000

บาท

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีสรงน้าพระธาตุเก้าจอม
จานวน
จังหวัดเชียงราย (พระธาตุจอมจ้อ อาเภอเทิง) ประจาปี 2562
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ตามโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีสรงน้าพระธาตุเก้าจอมจังหวัด
เชียงราย (พระธาตุจอมจ้อ อาเภอเทิง) ประจาปี 2562 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ของขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 30 ลาดับที่ 3)

35,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์การหล่อเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ตาม โครงการส่งเสริม
และอนุรักษ์การแห่เทียนเข้าพรรษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2
หน้า 29 ลาดับที่ 1)

โครงการสรงน้าพระธาตุศรีมหาโพธิ
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ตามโครงการสรงน้า
พระธาตุศรีมหาโพธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 31
ลาดับที่ 5)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ที่ทาการปกครองอาเภอเทิง
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทาการปกครองอาเภอเทิง
ดาเนินงานตามโครงการดังต่อไปนี้
1.1. โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 5,000 บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 41
ลาดับที่ 1)
1.2. โครงการจัดงานประเพณีของจังหวัดและอาเภอ ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 5,000 บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2
หน้า 41 ลาดับที่ 2)
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

15,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

15,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

15,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

9,767,291

บาท

รวม

9,767,291

บาท

รวม

9,767,291

บาท

จานวน

216,100

บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลเวียงเทิง ตามอัตราขั้นอายุ ตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 11 ลาดับที่ 1)

6,794,400

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการกาจัดผักตบชวา
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ตามโครงการกาจัด
ผักตบชวา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา ของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผน 4 ปี พ
.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 34 ลาดับที่ 3)
โครงการคลองสวยน้าใส
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ตามโครงการคลอง
สวยน้าใส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา ของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผน 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 34 ลาดับที่ 1)
โครงการปลูกป่าชุมชน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ตามโครงการปลูกป่า
ชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา ของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผน 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 34 ลาดับที่ 2)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบลเวียงเทิง อัตราร้อยละ 5
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เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ ในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลเวียงเทิง ในอัตราคนละ 800 บาท / เดือน ตามพระราช
บัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 11 ลาดับที่ 2)

1,478,400

บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ติดชื้อเอดส์ ในเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาลตาบลเวียงเทิง ในอัตราคนละ 500 บาท / เดือน ตามพระ
ราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 (แผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 2
หน้า 11 ลาดับที่ 3)

138,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

130,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

43,285

บาท

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการท้อง
ถิ่น (กบท.) โดยคานวณจากประมาณการรายรับ ในอัตราร้อยละ 2 ไม่
รวมเงินอุดหนุน พันบัตร เงินกู้ และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามพระราชบัญญัติ
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

จานวน

493,138

บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)

จานวน

14,400

บาท

คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)
เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา

จานวน

242,368

บาท

สารองจ่าย
คาชี้แจง เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือการใช้จ่ายเงินงบ
ประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ ฯลฯ
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจราจร
คาชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจรในเขตเทศบาล

เงินสมทบ สปสช.
คาชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สปสช.

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท)
คาชี้แจง
บาท)

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละ

เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
คาชี้แจง
ไทย

คาชี้แจง

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ

เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จลูกจ้างประจา

หน้า : 40/40

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 13:23:13

เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
จานวน
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข
.)

23,500

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบานาญ
คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบานาญ

13,700

บาท

จานวน

