
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

เขต/อําเภอ เชียงของ    จังหวัดเชียงราย
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222  หมู่ที  12    ซอย-  ถนนสายกลาง  แขวง/ตําบล เวียง
  เขต/อําเภอ เชียงของ  จังหวัดเชียงราย  57140

พืนที 1.80 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 3,952 คน

ชาย 1,841 คน

หญิง 2,111 คน

ข้อมูล ณ วันที 3 ตุลาคม 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลเวียงเชียงของจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 27,396,224.23 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 14,728,102.42 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,779,594.20 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ รวม 100,000.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 2,932,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 711,108.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 48,829,593.83 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 2,214,822.14 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 570,025.20 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 417,022.40 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 22,646.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,964,264.09 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 23,640,814.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 316,446.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 41,141,241.69 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 8,240,126.78 บาท

งบบุคลากร จํานวน 15,082,138.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 11,639,423.91 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,904,273.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 11,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,264,280.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 320,569.50 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 186,400.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 1,967,424.35 1,943,000.00 2,150,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 712,844.20 743,500.00 591,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 415,829.33 540,000.00 410,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 28,140.00 63,000.00 30,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 100,000.00 100,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,124,237.88 3,389,500.00 3,281,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 20,726,750.22 20,715,000.00 20,452,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 20,726,750.22 20,715,000.00 20,452,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 23,095,812.00 25,678,480.00 26,810,680.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 23,095,812.00 25,678,480.00 26,810,680.00

รวม 46,946,800.10 49,782,980.00 50,543,680.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 8,136,072.01 8,960,310.00 9,441,460.00

งบบุคลากร 15,271,066.00 18,841,480.00 19,018,170.00

งบดําเนินงาน 12,503,208.03 12,799,790.00 12,245,950.00

งบลงทุน 5,550,905.00 5,019,800.00 5,367,100.00

งบรายจ่ายอืน 11,000.00 12,000.00 12,000.00

งบเงินอุดหนุน 4,053,762.57 4,149,600.00 4,459,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 45,526,013.61 49,782,980.00 50,543,680.00

รวม 45,526,013.61 49,782,980.00 50,543,680.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,957,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,121,880

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 14,624,280

แผนงานสาธารณสุข 1,658,820

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 60,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,465,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 430,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 677,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,106,900

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 9,441,460

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 50,543,680





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,006,500 2,331,180 9,337,680

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,381,860 2,331,180 6,713,040

งบดําเนินงาน 2,210,200 274,600 2,484,800

    ค่าตอบแทน 357,400 42,100 399,500

    ค่าใช้สอย 1,078,000 165,000 1,243,000

    ค่าวัสดุ 199,800 67,500 267,300

    ค่าสาธารณูปโภค 575,000 0 575,000

งบลงทุน 63,300 0 63,300

    ค่าครุภัณฑ์ 63,300 0 63,300

งบรายจ่ายอืน 12,000 0 12,000

    รายจ่ายอืน 12,000 0 12,000

งบเงินอุดหนุน 60,000 0 60,000

    เงินอุดหนุน 60,000 0 60,000

                                             รวม 9,352,000 2,605,780 11,957,780

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 1,606,980 0 1,606,980

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,606,980 0 1,606,980

งบดําเนินงาน 307,200 175,200 482,400

    ค่าตอบแทน 35,700 25,200 60,900

    ค่าใช้สอย 80,000 150,000 230,000

    ค่าวัสดุ 121,500 0 121,500

    ค่าสาธารณูปโภค 70,000 0 70,000

งบลงทุน 5,000 27,500 32,500

    ค่าครุภัณฑ์ 5,000 27,500 32,500

                                             รวม 1,919,180 202,700 2,121,880

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 4,383,990 0 0 4,383,990

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,383,990 0 0 4,383,990

งบดําเนินงาน 304,500 5,401,890 350,000 6,056,390

    ค่าใช้สอย 110,000 3,102,890 350,000 3,562,890

    ค่าวัสดุ 40,500 2,299,000 0 2,339,500

    ค่าสาธารณูปโภค 154,000 0 0 154,000

งบลงทุน 7,900 192,000 0 199,900

    ค่าครุภัณฑ์ 7,900 42,000 0 49,900

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 150,000 0 150,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,984,000 0 3,984,000

    เงินอุดหนุน 0 3,984,000 0 3,984,000

                                             รวม 4,696,390 9,577,890 350,000 14,624,280



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 1,213,560 0 1,213,560

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,213,560 0 1,213,560

งบดําเนินงาน 124,700 207,060 331,760

    ค่าตอบแทน 8,400 0 8,400

    ค่าใช้สอย 34,000 207,060 241,060

    ค่าวัสดุ 51,300 0 51,300

    ค่าสาธารณูปโภค 31,000 0 31,000

งบลงทุน 13,500 0 13,500

    ค่าครุภัณฑ์ 13,500 0 13,500

งบเงินอุดหนุน 0 100,000 100,000

    เงินอุดหนุน 0 100,000 100,000

                                             รวม 1,351,760 307,060 1,658,820

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 60,000 60,000

    ค่าใช้สอย 60,000 60,000

                                             รวม 60,000 60,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 0 168,000 779,460 947,460

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 168,000 779,460 947,460

งบดําเนินงาน 1,068,500 115,100 286,500 1,470,100

    ค่าตอบแทน 0 0 5,000 5,000

    ค่าใช้สอย 1,010,000 25,100 150,000 1,185,100

    ค่าวัสดุ 58,500 90,000 131,500 280,000

งบเงินอุดหนุน 0 48,000 0 48,000

    เงินอุดหนุน 0 48,000 0 48,000

                                             รวม 1,068,500 331,100 1,065,960 2,465,560



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 430,000 430,000

    ค่าใช้สอย 430,000 430,000

                                             รวม 430,000 430,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 80,000 330,000 410,000

    ค่าใช้สอย 80,000 330,000 410,000

งบเงินอุดหนุน 60,000 207,000 267,000

    เงินอุดหนุน 60,000 207,000 267,000

                                             รวม 140,000 537,000 677,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน รวม

งบบุคลากร 1,363,440 165,060 1,528,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,363,440 165,060 1,528,500

งบดําเนินงาน 520,500 0 520,500

    ค่าตอบแทน 128,600 0 128,600

    ค่าใช้สอย 80,000 0 80,000

    ค่าวัสดุ 231,900 0 231,900

    ค่าสาธารณูปโภค 80,000 0 80,000

งบลงทุน 0 5,057,900 5,057,900

    ค่าครุภัณฑ์ 0 361,000 361,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 4,696,900 4,696,900

                                             รวม 1,883,940 5,222,960 7,106,900

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,441,460 9,441,460

    งบกลาง 9,441,460 9,441,460

                                             รวม 9,441,460 9,441,460



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,957,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,121,880

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 14,624,280

แผนงานสาธารณสุข 1,658,820

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 60,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,465,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 430,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 677,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,106,900

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 9,441,460

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 50,543,680

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล มาตรา 7 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีตําบลเวียง
เชียงของ

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 50,543,680 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
50,543,680 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงของปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ของเทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงของมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายเฉลิม   ตาวิยะ)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงของ

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(นายทัศนัย    สุธาพจน์)

ตําแหน่ง นายอําเภอเชียงของ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

อําเภอ เชียงของ  จังหวัดเชียงราย
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 1,214,090.00 1,402,835.00 1,507,850.50 1,500,000.00 10.00 % 1,650,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 16,348.27 25,861.20 20,598.85 23,000.00 30.43 % 30,000.00

     ภาษีป้าย 382,481.00 418,600.00 438,975.00 420,000.00 11.90 % 470,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,612,919.27 1,847,296.20 1,967,424.35 1,943,000.00 2,150,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 4,617.20 4,209.80 4,423.20 4,500.00 0.00 % 4,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 55,253.00 38,362.50 6,426.00 30,000.00 -66.67 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 346,730.00 385,825.00 344,535.00 360,000.00 0.00 % 360,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 1,460.00 1,240.00 820.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,770.00 2,380.00 2,140.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 32,900.00 253,450.00 226,040.00 200,000.00 -20.00 % 160,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 22,220.00 372,863.40 85,230.00 85,000.00 -88.24 % 10,000.00

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 9,600.00 12,800.00 16,100.00 16,000.00 12.50 % 18,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

7,050.00 8,250.00 9,300.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 20,160.00 17,890.00 8,800.00 20,000.00 -92.50 % 1,500.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 100.00 % 3,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 1,625.00 1,950.00 1,830.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 3,520.00 3,300.00 5,700.00 5,500.00 0.00 % 5,500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 508,405.20 1,104,020.70 712,844.20 743,500.00 591,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 296,886.00 270,000.00 240,000.00 240,000.00 0.00 % 240,000.00

     ดอกเบีย 258,621.29 211,442.82 163,179.33 250,000.00 -40.00 % 150,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ 250.00 9,000.00 12,650.00 50,000.00 -60.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 555,757.29 490,442.82 415,829.33 540,000.00 410,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 25,500.00 11,500.00 9,000.00 33,000.00 -69.70 % 10,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 28,491.68 18,460.00 19,140.00 30,000.00 -33.33 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 53,991.68 29,960.00 28,140.00 63,000.00 30,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 4,400.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 4,400.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 198.51 269,464.73 470,753.56 350,000.00 22.86 % 430,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 14,915,062.95 15,074,607.37 15,186,172.48 15,000,000.00 0.00 % 15,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,686,587.85 1,670,189.60 1,618,356.56 1,700,000.00 32.35 % 2,250,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 75,057.19 87,544.06 84,731.71 95,000.00 -36.84 % 60,000.00

     ภาษีสุรา 871,147.51 851,031.71 854,375.67 870,000.00 -98.85 % 10,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,500,541.86 1,830,576.27 2,058,944.82 1,800,000.00 22.22 % 2,200,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 47,116.97 20,208.92 33,469.18 40,000.00 -57.50 % 17,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 19,473.03 29,127.18 26,700.24 40,000.00 -50.00 % 20,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 971,454.00 792,921.00 393,246.00 800,000.00 -42.50 % 460,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 40,568.02 0.00 0.00 20,000.00 -75.00 % 5,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,127,207.89 20,625,670.84 20,726,750.22 20,715,000.00 20,452,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 16,822,716.00 15,767,506.00 23,095,812.00 25,678,480.00 4.41 % 26,810,680.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 16,822,716.00 15,767,506.00 23,095,812.00 25,678,480.00 26,810,680.00

รวมทุกหมวด 39,685,397.33 39,864,896.56 46,946,800.10 49,782,980.00 50,543,680.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 50,543,680   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 2,150,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 1,650,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
   เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้สูงกว่าเดิม
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 30,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
   เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้สูงกว่าเดิม
ภาษีป้าย จํานวน 470,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
   เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้สูงกว่าเดิม
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 591,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 4,500 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา     
   เนืองจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 360,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 1,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา     
   เนืองจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท
- ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา     
  เนืองจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
   เนืองจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 160,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
   เนืองจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง
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ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
   เนืองจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง

ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 2,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 18,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้สูงกว่าเดิม

ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 10,000 บาท

 - ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 1,500 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
   เนืองจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง

ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 3,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
เนืองจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้สูงกว่าเดิม

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 1,500 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 5,500 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 410,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 240,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา

ดอกเบีย จํานวน 150,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
   เนืองจากคาดว่าจะได้รับลดลง

รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 20,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
   เนืองจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 30,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
   เนืองจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง
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รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
   เนืองจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง

หมวดรายได้จากทุน รวม 100,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,452,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 430,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
   เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าเดิม

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 15,000,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,250,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
   เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าเดิม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 60,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
   เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง

ภาษีสุรา จํานวน 10,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
   เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,200,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
   เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าเดิม

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 17,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
   เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 20,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
   เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 460,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
   เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง
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ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
 - ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
   เนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 26,810,680 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 26,810,680 บาท

1) เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที
    และภารกิจถ่ายโอน   เป็นจํานวนเงิน  8,000,000.-บาท
2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     2.1) เงินเดือนสําหรับข้าราชการครู  เป็นจํานวนเงิน    
             499,560.-บาท 
     2.2) เงินวิทยฐานะชํานาญการ  เป็นจํานวนเงิน  42,000.-บาท
     2.3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก  
            เป็นจํานวนเงิน  112,800.-บาท
     2.4) เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง  
            เป็นจํานวนเงิน  24,000.-บาท
     2.5) เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง  เป็นจํานวนเงิน  
            6,840.-บาท
3) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
     3.1) เงินเดือนครู  เป็นจํานวนเงิน  1,719,870.-บาท
     3.2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
            *** พนักงานจ้างตามภารกิจ  
                 ตําแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน  เป็นจํานวนเงิน         
                 144,720.-บาท
            *** พนักงานจ้างทัวไป   
                 ตําแหน่งภารโรง  เป็นจํานวนเงิน  108,000.-บาท
     3.3) เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว
            *** พนักงานจ้างตามภารกิจ  
                 ตําแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน   เป็นจํานวนเงิน  
                 20,340.-บาท
            *** พนักงานจ้างทัวไป   
                 ตําแหน่งภารโรง  เป็นจํานวนเงิน  12,000.-บาท
     3.4) เงินวิทยฐานะ  เป็นจํานวนเงิน  42,000.-บาท
     3.5) เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง
            *** พนักงานจ้างตามภารกิจ  
                 ตําแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน  และพนักงานจ้าง
                 ทัวไป   ตําแหน่งภารโรง  เป็นจํานวนเงิน  14,000.-บาท
4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
     4.1) อาหารเสริมนม เด็กปฐมวัย   
             เป็นจํานวนเงิน  138,000.-บาท
     4.2) อาหารเสริมนม เด็กประถมศึกษา  
             เป็นจํานวนเงิน  2,161,000.-บาท
5) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
     5.1) อาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย   
            เป็นจํานวนเงิน  350,000.-บาท
     5.2) อาหารกลางวัน เด็กประถมศึกษา  
            เป็นจํานวนเงิน  4,510,000.-บาท
6) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน    
     6.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     
            เป็นจํานวนเงิน    20,000.00  บาท 
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     6.2) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน   
           ***  ระบบ Asymmetric Digital  Subscriber
                  line :  ADSL    เป็นจํานวนเงิน    9,600.00  บาท
          ***  ระบบ Wireless Fifelity : WiFi   เป็นจํานวนเงิน   
                 7,200.00  บาท
     6.3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน    
            เป็นจํานวนเงิน  100,000.-บาท
     6.4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน     
            เป็นจํานวนเงิน  50,000.-บาท
     6.5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
            เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน  (SBMLD)   เป็นจํานวนเงิน  
            500,000.00 บาท 
     6.6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน  
            เป็นจํานวนเงิน  18,000.-บาท
     6.7) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
            อาคารประกอบ  เป็นจํานวนเงิน  150,000.-บาท
     6.8) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
             *** โรงเรียน   เป็นจํานวนเงิน  15,000.-บาท
             *** ครูแกนนํา   เป็นจํานวนเงิน  3,000.-บาท
             *** เจ้าหน้าที อปท.   เป็นจํานวนเงิน  3,000.-บาท
7) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
    ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน  
     7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)   ระดับอนุบาล  คนละ       
             850 บาท/ภาคเรียน   เป็นจํานวนเงิน  192,100.-  บาท      
     7.2) ค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาล คนละ 200 บาท/ปี  
            เป็นจํานวนเงิน  22,600.-บาท
     7.3) ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล คนละ 100 บาท/ปี    
            เป็นจํานวนเงิน    22,600.- บาท     
     7.4) ค่าเครืองแบบนักเรียนระดับอนุบาล คนละ300บาท/ปี  
            เป็นจํานวนเงิน  33,900.-บาท
     7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับอนุบาล คนละ  
            215 บาท/ปี   เป็นจํานวนเงิน     48,590.- บาท   
8) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (รายหัว)    อัตราคนละ 1,700.- บาท   
    เป็นจํานวนเงิน  74,800.-บาท
9) เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
    ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ   เป็นจํานวนเงิน  1,056,000.-บาท
10) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพ
      ผู้ป่วยเอดส์   เป็นจํานวนเงิน  150,000.-บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ   
      เป็นจํานวนเงิน  6,303,600.-บาท
12) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง โครงการ
      พระราชดําริ  ด้านสาธารณสุข   เป็นจํานวนเงิน  100,000.-บาท
13) เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย   
      จากโรคพิษสุนัขบ้า     ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จ
      พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  
      เป็นจํานวนเงิน  21,300.-บาท
14) เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ 
      ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า       
      ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
      จุฬาภรณ์  วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เป็นจํานวนเงิน  4,260.-บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00 695,520.00 695,520.00 695,520.00 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 198,720.00 198,720.00 198,720.00 198,720.00 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,490,400.00 1,490,400.00 1,490,400.00 1,490,400.00 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,840,013.00 2,719,472.00 2,884,800.00 2,731,690.00 26.41 % 3,453,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200.00 79,800.00 84,000.00 84,000.00 25.36 % 105,300

เงินประจําตําแหน่ง 151,200.00 142,800.00 168,000.00 168,000.00 0 % 168,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 414,030.00 430,140.00 440,040.00 465,960.00 4.89 % 488,760

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 246,720.00 257,520.00 153,920.00 161,040.00 3.58 % 166,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 32,700.00 21,900.00 5,500.00 4,620.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,751,863.00 3,651,632.00 3,736,260.00 3,615,310.00 4,381,860

รวมงบบุคลากร 6,376,503.00 6,276,272.00 6,360,900.00 6,239,950.00 7,006,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

อําเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,111,150.00 0.00 974,100.00 1,052,330.00 -97.15 % 30,000

ค่าเบียประชุม 4,872.00 7,308.00 6,496.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 200 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 108,000.00 95,650.00 180,100.00 202,200.00 13.35 % 229,200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 81,572.00 92,170.00 67,900.00 63,200.00 15.82 % 73,200

รวมค่าตอบแทน 1,305,594.00 195,128.00 1,228,596.00 1,332,730.00 357,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 120,400.00 193,883.50 462,704.48 521,830.00 -100 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 353,000

ค่าซักฟอก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าเบียประกัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  ค่าจัดซือ
นิตยสาร  หนังสือพิมพ์  หนังสือกฏหมาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 40,675.00 14,670.00 15,255.00 37,000.00 -13.51 % 32,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง"  
ของปวงชนชาวไทย  เสด็จสู่สวรรคาลัย  
ผองท้องถินไทยน้อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณตราบนิจนิรันด์

0.00 0.00 49,512.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญและรัฐ
พิธีต่าง ๆ 1,600.00 1,100.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังใน
และนอกราชอาณาจักร 264,026.00 182,416.00 195,039.00 432,570.00 -76.88 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 125,500.00 0.00 0 % 0

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 215,150.00 104,250.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 0.00 0.00 800.00 1,000.00 0 % 1,000

โครงการ 5 ส.ต่อเนือง 0.00 6,120.00 8,652.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge  
Management : KM) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 9,694.00 0.00 10,000.00 22,060.00 -9.34 % 20,000

โครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

0.00 0.00 0.00 153,800.00 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 163,597.00 46,295.00 17,545.00 28,500.00 5.26 % 30,000

โครงการเตรียมความพร้อมในการเตรียม
การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมารี  เทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัด
เชียงราย

0.00 501,621.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 181,079.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรม  สัมมนาและศึกษาดู
งานคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิน  
พนักงานและลูกจ้าง

0.00 0.00 0.00 231,582.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้
กับพนักงานเทศบาล ผู้บริหารท้องถิน 
สมาชิกสภาท้องถิน

22,548.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง

0.00 198,550.00 207,322.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง  คณะกรรมการ
หมู่บ้านและประชาชน

0.00 0.00 697,598.00 0.00 0 % 0
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โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตภายใน
สํานักปลัดเทศบาล 29,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
สาธารณะภายในเขตเทศบาล(WiFi 
Free Zone)

14,810.00 4,988.00 9,000.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาล 
และผู้บริหารกรณีครบวาระ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 220,000

โครงการวันคล้ายวันสวรรคต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการศึกษาดูงาน  คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานท้องถิน  
และผู้นําชุมชน  ประขําปีงบประมาณ  
2558

83,550.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิน  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 53,708.41 68,373.27 156,599.44 134,275.00 -25.53 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,200,737.41 1,322,266.77 1,955,526.92 1,582,617.00 1,078,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 85,732.00 49,598.00 59,610.00 81,468.00 -33.72 % 54,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,150.00 9,735.00 4,969.00 20,000.00 -77.5 % 4,500

วัสดุงานบ้านงานครัว 16,481.00 54,993.00 13,965.00 17,000.00 5.88 % 18,000

วัสดุก่อสร้าง 9,645.00 38,578.00 4,412.00 6,500.00 38.46 % 9,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 33,600.00 4,472.17 5,000.00 -10 % 4,500

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 99,100.00 67,940.00 80,000.00 80,000.00 -10 % 72,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 22,895.00 -92.14 % 1,800

วัสดุคอมพิวเตอร์ 65,360.00 48,255.00 39,965.00 40,000.00 -10 % 36,000

รวมค่าวัสดุ 278,468.00 302,699.00 207,393.17 272,863.00 199,800

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 265,837.80 276,739.77 256,791.49 293,300.00 -14.76 % 250,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 22,839.72 32,862.26 28,358.43 25,099.30 19.53 % 30,000
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ค่าบริการโทรศัพท์ 25,574.88 22,925.08 20,025.21 20,000.00 25 % 25,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 33,403.00 20,340.00 15,977.00 22,000.00 -9.09 % 20,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 264,229.14 299,744.40 323,162.45 287,000.00 -12.89 % 250,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 611,884.54 652,611.51 644,314.58 647,399.30 575,000

รวมงบดําเนินงาน 3,396,683.95 2,472,705.28 4,035,830.67 3,835,609.30 2,210,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีแถวสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 19,600.00 -100 % 0

จัดซือเก้าอีทํางาน 0.00 0.00 31,500.00 0.00 0 % 0

จัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 5 ตัว 3,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเก้าอีสําหรับห้องประชุมสภา 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดแขวน 
ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 3 เครือง 70,440.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดแขวน 
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครือง 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลือนกระจก 
จํานวน 1 ตู้ 5,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด 2 บาน 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเต็นท์ทรงโค้ง จํานวน 10 หลัง 0.00 0.00 110,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือโทรศัพท์ จํานวน 1 เครือง 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดหาตู้สาขาโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 36,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 33,760.00 0.00 0 % 0

จัดซือลําโพงเคลือนที  ขนาด  15   นิว  
มีแอมป์ในตัวพร้อมไมล์ลอย 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV)  จํานวน 3 กล้อง  พร้อม
อุปกรณ์และติดตังและทดสอบระบบ

0.00 252,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ SVGA จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,300

จัดซือเครืองรับโทรทัศน์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,000

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
สํานักงาน 0.00 0.00 15,900.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 0.00 0.00 0.00 48,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือ ชนิด 
LED  ขาวดํา 0.00 0.00 3,290.00 7,900.00 -100 % 0

จัดซือจอภาพคอมพิวเตอร์  แบบ LCD  
หรือ LED  ขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิว 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

จัดซือจอภาพคอมพิวเตอร์  แบบ LCD  
หรือ LED  ขนาดไม่น้อยกว่า  21.5 นิว 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

จัดหาเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ทะเบียนและบัตร 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

จัดหาเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  สําหรับ
งานทะเบียนและบัตร 0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,600.00 0.00 49,050.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 156,290.00 259,000.00 331,500.00 137,600.00 63,300
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการก่อสร้างห้องนําสําหรับคนพิการ
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของ

102,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องครัวเป็นห้องบันทึก
เสียงตามสายเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 117,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 273,290.00 259,000.00 331,500.00 137,600.00 63,300

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 11,000.00 11,000.00 11,000.00 12,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา  วิจัยประเมิน
ผล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

รวมรายจ่ายอืน 11,000.00 11,000.00 11,000.00 12,000.00 12,000

รวมงบรายจ่ายอืน 11,000.00 11,000.00 11,000.00 12,000.00 12,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 35,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 34,000.00 32,000.00 28,500.00 52,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดงานเนืองในวันสําคัญของ
ชาติไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช
และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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โครงการจัดงานพิธีถวายบังคมและวาง
พวงมาลา  เนืองในวันปิยะมหาราช 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลเดช  มหิตลาธิเบศร์รามาธิบดี  
จักรรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช  บรม
นาถบพิตร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการถวายเครืองราชสักการะเนืองใน
วันครบรอบวันสวรรคตและวันพระราช
สมภพสมเด็จย่า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกิง
กาชาดอําเภอเชียงของ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 69,000.00 62,000.00 58,500.00 52,000.00 60,000

รวมงบเงินอุดหนุน 69,000.00 62,000.00 58,500.00 52,000.00 60,000

รวมงานบริหารทัวไป 10,126,476.95 9,080,977.28 10,797,730.67 10,277,159.30 9,352,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 835,500.00 941,560.00 970,530.00 1,465,200.00 31.67 % 1,929,240

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 -11.25 % 21,300

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 16,300.00 157.67 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 589,560.00 496,700.00 310,680.00 325,440.00 4.06 % 338,640

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 53,400.00 25,840.00 8,160.00 6,120.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,502,460.00 1,488,100.00 1,313,370.00 1,837,060.00 2,331,180

รวมงบบุคลากร 1,502,460.00 1,488,100.00 1,313,370.00 1,837,060.00 2,331,180

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 12,250.00 19,600.00 12,875.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  22:36:30 หน้า : 8/43



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 20,700.00 33.33 % 27,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,740.00 1,870.00 6,300.00 4,200.00 7.14 % 4,500

รวมค่าตอบแทน 15,990.00 21,470.00 19,175.00 54,900.00 42,100

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 86,000.00 84,000.00 84,000.00 103,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังใน
และนอกราชอาณาจักร 21,098.00 21,400.00 33,594.00 43,390.00 -7.81 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 57,400.00 0.00 0 % 0

ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการ
ประชุม สัมมนา อบรม 18,700.00 37,300.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบงานแผนทีภาษี 16,065.00 9,845.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพการจัด
เก็บภาษี 3,375.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,070.00 1,500.00 650.00 6,230.00 -19.74 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 149,308.00 154,045.00 175,644.00 152,620.00 165,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,896.50 38,965.00 39,911.50 31,580.00 -14.5 % 27,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 17,256.00 600.00 0.00 1,380.00 552.17 % 9,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,105.00 39,140.00 52,680.00 33,420.00 -5.75 % 31,500

รวมค่าวัสดุ 86,457.50 78,705.00 92,591.50 66,380.00 67,500

รวมงบดําเนินงาน 251,755.50 254,220.00 287,410.50 273,900.00 274,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีทํางาน 0.00 0.00 28,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 25,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครือง 20,980.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ
เลเซอร์  จํานวน  1  เครือง 0.00 7,300.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 20,980.00 7,300.00 53,500.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 20,980.00 7,300.00 53,500.00 0.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,775,195.50 1,749,620.00 1,654,280.50 2,110,960.00 2,605,780

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 11,901,672.45 10,830,597.28 12,452,011.17 12,388,119.30 11,957,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 236,094.00 263,105.00 270,960.00 286,800.00 4.69 % 300,240

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 807,000.00 673,740.00 682,500.00 719,760.00 -32.39 % 486,600

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 596,400.00 627,000.00 486,494.00 696,720.00 1.48 % 707,040

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 93,420.00 82,860.00 65,702.00 118,620.00 -4.65 % 113,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,732,914.00 1,646,705.00 1,505,656.00 1,821,900.00 1,606,980

รวมงบบุคลากร 1,732,914.00 1,646,705.00 1,505,656.00 1,821,900.00 1,606,980

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 17.95 % 27,600

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  22:36:30 หน้า : 10/43



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 29,477.50 4,970.00 4,200.00 4,200.00 92.86 % 8,100

รวมค่าตอบแทน 52,877.50 28,370.00 27,600.00 27,600.00 35,700

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังใน
และนอกราชอาณาจักร 0.00 18,552.00 0.00 40,000.00 -25 % 30,000

ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการ
ประชุม สัมมนา อบรม 0.00 13,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 152,864.20 45,400.00 116,960.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 152,864.20 77,852.00 116,960.00 110,000.00 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,473.00 4,967.00 4,500.00 0.00 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,400.00 12,990.00 0.00 5,000.00 -10 % 4,500

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,165.00 3,000.00 2,980.00 0.00 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 9,694.00 0.00 8,960.00 0.00 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 23,200.00 60,300.00 31,980.00 56,000.00 -19.64 % 45,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 84,050.00 51,146.00 40,071.25 60,000.00 -10 % 54,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,480.00 23,670.00 9,371.00 7,200.00 25 % 9,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 5,550.00 9,390.00 9,750.00 24,840.00 -63.77 % 9,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุสนาม 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 145,012.00 169,963.00 107,612.25 153,040.00 121,500

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 43,666.33 44,921.91 48,153.24 45,500.00 9.89 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 9,793.74 12,731.62 20,582.75 13,483.94 48.32 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 53,460.07 57,653.53 68,735.99 58,983.94 70,000

รวมงบดําเนินงาน 404,213.77 333,838.53 320,908.24 349,623.94 307,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองทํานําเย็น จํานวน 1 เครือง 4,590.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี   จํานวน  1  ชุด 0.00 12,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 1,400.00 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,590.00 12,500.00 0.00 1,400.00 5,000

รวมงบลงทุน 4,590.00 12,500.00 0.00 1,400.00 5,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 2,141,717.77 1,993,043.53 1,826,564.24 2,172,923.94 1,919,180

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 25,200.00 0 % 25,200

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 25,200.00 25,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 8,880.00 9,695.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดทําข้อมูลพืนทีเสียงภัย 0.00 0.00 1,975.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันภัยหนาว 0.00 75,000.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควันและมลพิษ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย  ผู้ประกอบการ
ร้านค้า

0.00 0.00 9,620.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพือเพิมศักยภาพ
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 18,475.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 39,243.00 37,983.00 38,497.00 14,800.00 35.14 % 20,000

โครงการให้บริการของหน่วยบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  เทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 18,805.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอํานวยความสะดวกปลอดภัย
ถนนทุกสายบนพืนทีเทศบาล 0.00 0.00 0.00 63,930.00 -53.07 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 48,123.00 141,483.00 68,567.00 128,730.00 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 42,800.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 42,800.00 0

รวมงบดําเนินงาน 48,123.00 141,483.00 68,567.00 196,730.00 175,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือป้ายสามเหลียมจราจรหยุดตรวจ 
จํานวน 2 ชุด 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง เครือง
ยนต์เบนซิน ขนาด 7 แรงม้า จํานวน 1 
เครือง

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 27,500

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซือกระดานหามผู้ป่วย สามารถลอยนํา
และผ่าเอกซเรย์ได้ 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิง  ชนิดด้ามปืน  
แบบปรับระดับได้   จํานวน 1 หัว 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือสายส่งนําดับเพลิง  จํานวน 6 เส้น 0.00 70,800.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดหาเครืองช่วยหายใจ 0.00 0.00 95,000.00 0.00 0 % 0

จัดหาชุดผจญเพลิงภายในอาคาร 0.00 0.00 79,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 57,000.00 80,300.00 174,000.00 0.00 27,500

รวมงบลงทุน 57,000.00 80,300.00 174,000.00 0.00 27,500

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 105,123.00 221,783.00 242,567.00 196,730.00 202,700

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,246,840.77 2,214,826.53 2,069,131.24 2,369,653.94 2,121,880

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 980,439.00 1,410,540.00 1,806,657.00 3,027,080.00 6.12 % 3,212,310

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 13,500.00 18,000.00 48,400.00 23.97 % 60,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 35,000.00 140 % 84,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 980,870.00 934,440.00 808,450.00 925,040.00 3.62 % 958,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 84,000.00 89,340.00 54,740.00 77,820.00 -11.18 % 69,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,045,309.00 2,447,820.00 2,687,847.00 4,113,340.00 4,383,990

รวมงบบุคลากร 2,045,309.00 2,447,820.00 2,687,847.00 4,113,340.00 4,383,990

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 39,069.00 24,383.00 31,192.00 70,000.00 0 % 70,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา 65,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 59,700.00 0.00 0 % 0

ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการ
ประชุม  สัมมนา  อบรม 0.00 17,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 47,300.00 46,704.00 39,510.00 0.00 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,300.00 2,900.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 155,569.00 91,487.00 130,402.00 75,000.00 110,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,573.00 8,091.00 8,506.00 13,000.00 3.85 % 13,500

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,064.00 2,928.00 0.00 5,000.00 -10 % 4,500

วัสดุก่อสร้าง 2,214.00 3,172.00 0.00 3,000.00 50 % 4,500

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 4,500.00 3,000.00 3,000.00 50 % 4,500

วัสดุกีฬา 1,100.00 0.00 0.00 2,900.00 55.17 % 4,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,680.00 9,950.00 7,790.00 21,922.00 -58.95 % 9,000

รวมค่าวัสดุ 28,631.00 28,641.00 19,296.00 48,822.00 40,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 154,000

รวมงบดําเนินงาน 184,200.00 120,128.00 149,698.00 123,822.00 304,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีทํางาน 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ชนิดบานเลือน
ทึบ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 0.00 9,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 23,500.00 10,000.00 7,900

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 23,500.00 10,000.00 7,900

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 2,229,509.00 2,567,948.00 2,861,045.00 4,247,162.00 4,696,390

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 181,620.00 231,000.00 472,751.00 519,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 563,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 93,332.00 99,992.00 89,117.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 88,078.00 13.54 % 100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 1,436,174.00 1,620,750.00 1,739,150.00 2,190,510.00 10.47 % 2,419,890

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 1,000.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,732,126.00 1,951,742.00 2,302,018.00 2,817,588.00 3,102,890

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,836,762.70 1,951,791.70 1,917,896.92 2,185,500.00 5.19 % 2,299,000

รวมค่าวัสดุ 1,836,762.70 1,951,791.70 1,917,896.92 2,185,500.00 2,299,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 97,253.25 89,792.74 94,440.11 114,171.09 -100 % 0

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 30,000.00 29,659.60 27,762.34 40,434.47 -100 % 0

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,713.97 2,479.19 2,836.57 5,000.00 -100 % 0

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 15,523.98 16,580.52 20,254.03 11,500.00 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 146,491.20 138,512.05 145,293.05 171,105.56 0

รวมงบดําเนินงาน 3,715,379.90 4,042,045.75 4,365,207.97 5,174,193.56 5,401,890

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง 0.00 0.00 89,200.00 147,000.00 -71.43 % 42,000

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 0.00 0.00 11,325.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือตู้ลําโพงเคลือนที  ขนาด 15 นิว 0.00 0.00 13,600.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

จัดซือโทรทัศน์  LED  ขนาด 32 นิว 0.00 0.00 11,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

โครงการจัดหาเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก
กลางแจ้ง 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 125,625.00 347,000.00 42,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของ

132,700.00 200,000.00 187,000.00 200,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 132,700.00 200,000.00 187,000.00 200,000.00 150,000

รวมงบลงทุน 132,700.00 200,000.00 312,625.00 547,000.00 192,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,324,000.00 3,620,000.00 3,674,680.00 3,843,680.00 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,984,000

รวมเงินอุดหนุน 3,324,000.00 3,620,000.00 3,674,680.00 3,843,680.00 3,984,000

รวมงบเงินอุดหนุน 3,324,000.00 3,620,000.00 3,674,680.00 3,843,680.00 3,984,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,172,079.90 7,862,045.75 8,352,512.97 9,564,873.56 9,577,890
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ควบคู่ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีจประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000

รวมแผนงานการศึกษา 9,401,588.90 10,429,993.75 11,213,557.97 13,812,035.56 14,624,280

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 853,200.00 718,101.00 783,580.00 772,680.00 27.55 % 985,560

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 21,000.00 28,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 195,600.00 215,120.00 218,760.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 354,052.00 379,220.00 160,110.00 167,280.00 4.02 % 174,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,875.00 38,140.00 690.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,505,727.00 1,383,581.00 1,203,140.00 993,960.00 1,213,560

รวมงบบุคลากร 1,505,727.00 1,383,581.00 1,203,140.00 993,960.00 1,213,560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 28,000.00 7,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,130.00 8,000.00 4,500.00 7,000.00 20 % 8,400

รวมค่าตอบแทน 6,130.00 8,000.00 32,500.00 14,000.00 8,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,630.00 1,382.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 20,363.00 10,315.00 20,070.00 40,000.00 -50 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 17,900.00 0.00 0 % 0

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 52,600.00 6,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,360.00 0.00 3,650.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 83,953.00 18,197.00 41,620.00 50,000.00 34,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,961.00 14,240.00 18,069.00 20,000.00 -10 % 18,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,800

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,632.00 9,989.00 5,295.00 10,000.00 -55 % 4,500

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -10 % 2,700

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 500.00 100.00 360.00 1,500.00 20 % 1,800

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,485.00 0.00 0.00 10,000.00 -55 % 4,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,999.00 21,165.00 23,360.00 30,000.00 -40 % 18,000

รวมค่าวัสดุ 63,577.00 45,494.00 47,084.00 74,500.00 51,300

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 12,031.86 10,698.93 10,182.25 6,700.00 79.1 % 12,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 4,020.53 2,730.64 5,234.98 2,311.20 116.34 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,327.52 1,284.00 1,296.84 5,000.00 0 % 5,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 8,859.60 8,859.60 8,334.30 8,500.00 5.88 % 9,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 26,239.51 23,573.17 25,048.37 22,511.20 31,000

รวมงบดําเนินงาน 179,899.51 95,264.17 146,252.37 161,011.20 124,700

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีบุนวม  จํานวน 100 ตัว 0.00 46,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,500

จัดซือตู้เอกสารสีลินชัก จํานวน 2 ตู้ 10,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะอเนกประสงค์  จํานวน 30 ตัว 0.00 46,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือพัดลมตังพืน  จํานวน 6 ตัว 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 
จํานวน 1 กล้อง 9,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซือเครืองออกกําลังกาย 0.00 286,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน 1 เครือง 14,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครือง 16,480.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) จํานวน 1 เครือง 4,290.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 55,850.00 386,500.00 0.00 0.00 13,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 205,850.00 386,500.00 0.00 0.00 13,500

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 1,891,476.51 1,865,345.17 1,349,392.37 1,154,971.20 1,351,760

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 3,801.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,260

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดตังโรงเรียนผู้สูงอายุ 81,310.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการทดสอบคุณภาพนําอุปโภค 
บริโภค 0.00 0.00 8,000.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 13,241.00 42,558.00 16,300.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 38,995.00 31,199.00 -63.14 % 11,500

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควันและมลพิษ 9,996.00 12,935.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

0.00 5,280.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําด้านสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 170,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 10,065.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,300

รวมค่าใช้สอย 114,612.00 60,773.00 63,295.00 95,000.00 207,060

รวมงบดําเนินงาน 114,612.00 60,773.00 63,295.00 95,000.00 207,060

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

โครงการจัดหาเครืองเล่นสนามกลางแจ้ง 0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 66,100.00 65,800.00 28,600.00 128,600.00 -100 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านในเวียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านเวียงแก้ว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านเวียงดอนชัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านสบสม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านหาดไคร้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 66,100.00 65,800.00 28,600.00 128,600.00 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 66,100.00 65,800.00 28,600.00 128,600.00 100,000

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  22:36:30 หน้า : 23/43



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 180,712.00 126,573.00 91,895.00 573,600.00 307,060

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,072,188.51 1,991,918.17 1,441,287.37 1,728,571.20 1,658,820

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 18,000.00 233.33 % 60,000

โครงการป้องกันภัยหนาว 67,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 67,500.00 0.00 0.00 18,000.00 60,000

รวมงบดําเนินงาน 67,500.00 0.00 0.00 18,000.00 60,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 67,500.00 0.00 0.00 18,000.00 60,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 67,500.00 0.00 0.00 18,000.00 60,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000.00 108,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000.00 119,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบบุคลากร 120,000.00 119,000.00 0.00 0.00 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 763,460.00 822,120.00 874,660.00 950,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 1,050.00 5,750.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 763,460.00 823,170.00 880,410.00 960,000.00 1,010,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,410.00 9,247.00 8,390.00 10,000.00 -10 % 9,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 39,550.00 22,180.00 20,332.25 30,000.00 -10 % 27,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 600.00 2,980.00 0.00 5,000.00 -10 % 4,500

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -10 % 18,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 1,490.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 54,560.00 35,897.00 28,722.25 70,000.00 58,500

รวมงบดําเนินงาน 818,020.00 859,067.00 909,132.25 1,030,000.00 1,068,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองตัดแต่งกิงไม้  จํานวน 1 
เครือง 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน  จํานวน 
4 เครือง 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 45,800.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 45,800.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 938,020.00 1,023,867.00 909,132.25 1,030,000.00 1,068,500
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งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 138,000.00 149,280.00 154,280.00 161,520.00 4.01 % 168,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 21,420.00 10,140.00 5,140.00 4,140.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420.00 159,420.00 159,420.00 165,660.00 168,000

รวมงบบุคลากร 159,420.00 159,420.00 159,420.00 165,660.00 168,000

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

ค่าติดตังประปา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,600

ค่าติดตังไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,500

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 25,100

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 99,403.00 75,076.27 79,915.00 100,000.00 -10 % 90,000

รวมค่าวัสดุ 99,403.00 75,076.27 79,915.00 100,000.00 90,000

รวมงบดําเนินงาน 99,403.00 75,076.27 79,915.00 100,000.00 115,100

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการสีเส้นจราจรผิวถนน 0.00 0.00 0.00 199,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 199,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 199,000.00 0
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 48,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 48,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 48,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 258,823.00 234,496.27 239,335.00 464,660.00 331,100

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 798,960.00 865,200.00 750,261.00 777,000.00 -8.15 % 713,640

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 140,700.00 91,320.00 55,252.00 50,100.00 31.38 % 65,820

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 939,660.00 956,520.00 805,513.00 827,100.00 779,460

รวมงบบุคลากร 939,660.00 956,520.00 805,513.00 827,100.00 779,460

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 16,800.00 21,600.00 2,880.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 16,800.00 21,600.00 2,880.00 5,000.00 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 100,000.00 50,000.00 100,000.00 142,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 17,850.00 133,240.00 29,840.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 117,850.00 183,240.00 129,840.00 192,000.00 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,978.00 17,320.00 14,245.00 20,000.00 -55 % 9,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 1,240.00 0.00 75,000.00 -88 % 9,000
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 199,825.00 167,470.00 138,935.00 140,000.00 -28.57 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,670.00 2,000.00 0.00 5,000.00 -10 % 4,500

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000.00 14,700.00 7,430.00 5,160.00 74.42 % 9,000

รวมค่าวัสดุ 234,473.00 202,730.00 160,610.00 245,160.00 131,500

รวมงบดําเนินงาน 369,123.00 407,570.00 293,330.00 442,160.00 286,500

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 1,308,783.00 1,364,090.00 1,098,843.00 1,269,260.00 1,065,960

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,505,626.00 2,622,453.27 2,247,310.25 2,763,920.00 2,465,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 14,930.00 24,430.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินและ
ชุมชน 19,560.00 0.00 8,805.00 7,425.00 169.36 % 20,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 0.00 14,607.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการดูแลทรัพยากรและสิงแวดล้อม
และปรับปรุงภูมิทัศน์ 0.00 204,472.00 76,707.00 80,000.00 -50 % 40,000

โครงการทําปุ๋ยหมักจากขยะ 0.00 4,840.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน 0.00 3,450.00 58,972.00 60,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0.00 0.00 9,945.00 27,170.00 10.42 % 30,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (อุดหนุน) 0.00 0.00 30,000.00 32,500.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอา
ชนะยาเสพติดเทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของ

1,330.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปันจักรยานสานรักษ์ 0.00 0.00 49,831.64 0.00 0 % 0
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โครงการปิดทองหลังพระ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพและ
ประชาชนทัวไป 52,594.00 49,370.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ถนนคนเดินในเขตเทศบาล 124,450.00 92,895.00 113,757.75 23,905.00 25.5 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและ
กลุ่มพลังมวลชน 183,080.00 169,988.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและ
กลุ่มพลังมวลชน  ทีปฎิบัติงานให้ท้องถิน 0.00 0.00 188,175.00 434,500.00 -60.87 % 170,000

โครงการเมืองสวยไร้มลพิษ 47,190.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการโรงเรียนผุ้สูงอายุ 0.00 0.00 67,532.00 238,616.00 -100 % 0

โครงการวันสตรีสากล 19,302.00 11,785.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการศึกษาดูงานด้านสิงแวดล้อม 214,322.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อมในชุมชนโดย
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 4,800.00 0.00 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมการจัดการนําเสียใน
ชุมชน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 0.00 0.00 11,220.00 18,250.00 64.38 % 30,000

โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ปลอดขยะ 9,385.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน 45,000.00 43,200.00 10,800.00 0.00 0 % 0

โครงการสุขาภิบาลอาหารและพัฒนา
ตลาดให้เป็นตลาดสดน่าซือ 0.00 17,000.00 12,200.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี 0.00 0.00 16,850.00 13,430.00 48.92 % 20,000

โครงการอบรมผู้สูงอายุ 0.00 0.00 38,295.00 39,474.00 26.67 % 50,000

ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ 0.00 76,110.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 731,143.00 712,147.00 697,890.39 1,015,270.00 430,000

รวมงบดําเนินงาน 731,143.00 712,147.00 697,890.39 1,015,270.00 430,000

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  22:36:30 หน้า : 29/43



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 21,900.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืงทํานําร้อน - นําเย็น 0.00 0.00 5,290.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือคุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์  แบบตัง
โต๊ะ 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 43,190.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 43,190.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 746,143.00 712,147.00 741,080.39 1,015,270.00 430,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 746,143.00 712,147.00 741,080.39 1,015,270.00 430,000

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  22:36:30 หน้า : 30/43



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดการแข่งขันกีฬา
หรือและนันทนาการ 116,735.00 137,120.00 25,650.00 228,000.00 -64.91 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 116,735.00 137,120.00 25,650.00 228,000.00 80,000

รวมงบดําเนินงาน 116,735.00 137,120.00 25,650.00 228,000.00 80,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000.00 120,000.00 50,000.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือ
ข่ายตําบลเวียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัด
เชียงราย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000.00 120,000.00 50,000.00 50,000.00 60,000

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00 120,000.00 50,000.00 50,000.00 60,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 146,735.00 257,120.00 75,650.00 278,000.00 140,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี
เข้าพรรษา 0.00 0.00 38,100.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 289,094.00 346,857.15 169,600.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 434,965.00 218,160.00 239,060.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลร่วมงาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 2,590.00 0.00 0.00 55,000.00 -45.45 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเข้า
พรรษา 31,850.00 35,700.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา 0.00 0.00 0.00 35,000.00 42.86 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 95,000.00 110.53 % 200,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0.00 0.00 0.00 62,500.00 -20 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 758,499.00 600,717.15 446,760.00 247,500.00 330,000

รวมงบดําเนินงาน 758,499.00 600,717.15 446,760.00 247,500.00 330,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,250.00 21,250.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
สงกรานต์จังหวัดเชียงราย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
สงกรานต์อําเภอเชียงของ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

เงินอุดหนุนเอกชน 190,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 190,000.00 190,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสรงนําพระธาตุ
วัดพระแก้ว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการจัดงานประเพณีสรงนําพระธาตุ
วัดหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการจัดงานประเพณีสรงนําหลวงพ่อ
เพชร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการจัดงานวันอัฐมีบูชา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการบรรพชา  อุปสมบท พระภิกษุ
สามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสืบชะตาเมืองเชียงของ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสืบสานวัฒธรรมล้านนาทําบุญ
ฟังเทศน์มหาชาติชาดก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 191,250.00 181,250.00 190,000.00 190,000.00 207,000

รวมงบเงินอุดหนุน 191,250.00 181,250.00 190,000.00 190,000.00 207,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 949,749.00 781,967.15 636,760.00 437,500.00 537,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดทําป้ายแนะนําสถานทีท่อง
เทียว สถานทีสําคัญในเขตเทศบาล 99,000.00 97,500.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 174,123.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลท่อง
เทียว 0.00 9,855.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภาษาต่าง
ประเทศ 0.00 0.00 19,685.00 0.00 0 % 0
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โครงการอบรมมัคคุเทศน์ท้องถิน 0.00 9,902.00 15,465.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 273,123.00 117,257.00 35,150.00 20,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 273,123.00 117,257.00 35,150.00 20,000.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถราง  ขนาด           ทีนัง  จํานวน 
 1  คัน 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 273,123.00 1,117,257.00 35,150.00 20,000.00 0

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,369,607.00 2,156,344.15 747,560.00 735,500.00 677,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 683,172.00 774,570.00 796,140.00 1,179,720.00 -8.33 % 1,081,440

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 3,780.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 214,560.00 6,080.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 334,680.00 237,420.00 216,000.00 216,000.00 0 % 216,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000.00 28,000.00 24,000.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,322,412.00 1,088,070.00 1,078,140.00 1,465,500.00 1,363,440

รวมงบบุคลากร 1,322,412.00 1,088,070.00 1,078,140.00 1,465,500.00 1,363,440
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 40,000.00 42,000.00 65,400.00 61.47 % 105,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,769.00 12,790.00 14,800.00 22,600.00 1.77 % 23,000

รวมค่าตอบแทน 46,769.00 52,790.00 56,800.00 88,000.00 128,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 26,400.00 0.00 5,000.00 26,004.50 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 31,714.00 11,260.00 14,094.00 40,000.00 0 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 26,000.00 0.00 0 % 0

ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการ
ประชุม สัมมนา 25,900.00 9,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,913.80 12,680.10 6,119.00 13,000.00 130.77 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 124,927.80 33,540.10 51,213.00 79,004.50 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,778.00 15,196.00 14,993.00 15,000.00 -10 % 13,500

วัสดุก่อสร้าง 117,368.00 316,458.27 269,836.00 83,995.50 78.58 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,870.60 5,000.00 26,578.80 1,300.00 592.31 % 9,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 70,400.00 34,600.00 23,405.00 30,000.00 -10 % 27,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 830.00 0.00 0.00 1,000.00 -10 % 900

วัสดุเครืองแต่งกาย 12,450.00 0.00 0.00 10,000.00 -55 % 4,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,840.00 8,670.00 26,350.00 24,000.00 12.5 % 27,000

วัสดุสํารวจ 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 4,700.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 224,536.60 387,924.27 361,162.80 169,995.50 231,900

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 19,133.74 17,434.67 61,995.72 72,500.00 -17.24 % 60,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 12,667.52 14,829.24 17,137.12 16,000.00 25 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 31,801.26 32,263.91 79,132.84 88,500.00 80,000

รวมงบดําเนินงาน 428,034.66 506,518.28 548,308.64 425,500.00 520,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีทํางาน 0.00 9,150.00 0.00 13,500.00 -100 % 0

จัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ชนิดบานเปิด
กระจก 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเครืองสกัดคอนกรีต 0.00 0.00 0.00 16,800.00 -100 % 0

จัดซือรถเข็นสําหรับใช้ในการก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

จัดซือสว่านเจาะแผ่นเหล็ก 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซือเครืองเจีย/ตัด  แบบมือถือ 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  inkjet  
printer 0.00 8,190.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดหาเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล  แบบที 2 0.00 0.00 28,790.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 17,340.00 36,290.00 40,300.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 17,340.00 36,290.00 40,300.00 0
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รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,750,446.66 1,611,928.28 1,662,738.64 1,931,300.00 1,883,940

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 118,680.00 128,510.00 133,080.00 138,480.00 4.07 % 144,120

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 -12.75 % 20,940

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 142,680.00 152,510.00 157,080.00 162,480.00 165,060

รวมงบบุคลากร 142,680.00 152,510.00 157,080.00 162,480.00 165,060

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซือปัมนําขนาดใหญ่สําหรับ
บ่อปลา 0.00 0.00 0.00 27,820.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

โครงการจัดซือพร้อมติดตังซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 361,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 27,820.00 361,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างรัวศาลเจ้าพ่อพญาดัง 
บ้านเวียงดอนชัย หมู่ที 12 99,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อหงษ์คํา บ้าน
หาดไคร้ หมู่ที 7 429,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  (อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ  80  พรรษา)

0.00 500,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการต่อเติมอาคารกลุ่มแม่บ้าน  หมู่ที 
 3 0.00 0.00 460,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 0.00 0.00 183,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงตลาดสดบ้านเวียงแก้ว 
หมู่ที 8 27,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร  OTOP 
 บ้านหาดไคร้  หมู่ที  7  เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ด้านคุณภาพชีวิตเทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ

500,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงบริเวณศาลเจ้าพ่อหลัก
เมือง 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ปลาบึกและ
ปลานําจืด  บ้านหาดไคร้ 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อ
พญาแก้ว บ้านสบสม  หมู่ที 3 0.00 550,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ  (อาคารตลาดสด
บ้านเวียงแก้วเดิม)

270,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องเรียนผู้สูงอายุ 
(อาคาร OTOP  ศูนย์การเรียนรู้ด้าน
คุณภาพชีวิต)

0.00 0.00 0.00 105,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการย้ายและก่อสร้างโรงจอดรถ
พร้อมปรับปรุงโรงจอดรถเดิม 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล  พร้อม
กรงเหล็กและไฟฟ้าส่องสว่าง 0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังป้ายวิงอิเลคทรอนิกส์ จอ 
LED  บริเวณหน้าเทศบาล 0.00 1,136,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  ระบบเสียง
ตามของหมู่บ้าน  หมู่ที  12 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงสุสานทุ่งฟ่อน 0.00 0.00 0.00 484,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง  ถนน คสล.(ใกล้บ้าน
ยายกํา)  บ้านสบสม  หมู่ที 3 0.00 0.00 89,900.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างขยายผิวถนน คสล. ทาง
ลงอาคารแสดงพันธ์ปลา  บ้านหาดไคร้ 0.00 490,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างเขือนป้องกันตลิง บ้าน
วัดหลวง หมู่ที 2 399,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างเขือนป้องกันตลิงลํานํา
สม 0.00 0.00 181,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างฐานเสาธงชาติด้านหน้า
สํานักงานเทศบาล ฯ 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  ถนนซอย 
3 บ้านวัดหลวง  หมู่ที 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 39,900

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านจัด
สรร) บ้านเวียงดอนชัย  หมู่ที 12 0.00 0.00 144,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพักบ้าน
เพือน 0.00 0.00 336,400.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างทีจอดรถ 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิงพัง
พร้อมวางระบบระบายนํา  บริเวณด้าน
หลังอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์  บ้านหาดไคร้  หมู่ที  7

0.00 0.00 449,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าปฏิมากรรม 515,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมรัวโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 0.00 0.00 0.00 38,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงทางเท้าและรางระบาย
นํา 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงบริเวณโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 0.00 0.00 0.00 310,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนข้าง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ (ด้านทิศใต้) ฯ 0.00 440,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบแม่
นําโขง  ตังแต่ซอย 5 (ซอยด่านศุลกากร)  
ถึงซอยข้าง  สภ.ชียงของ

0.00 0.00 0.00 1,450,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณศาล
เจ้าพ่อหลักเมือง  หมู่ที  12 0.00 0.00 798,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบเสียงไร้สายเดิม
ของเทศบาลให้เป็นระบบเสียงตามสาย 0.00 0.00 0.00 315,000.00 -100 % 0
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โครงการผันนําโขง  (ต่อเนือง) 0.00 0.00 190,000.00 0.00 0 % 0

โครงการผิวจราจรถนนในเขตเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ  พืนทีรวมไม่น้อย
กว่า  1,618.00  ตารางเมตร

0.00 0.00 0.00 1,220,000.00 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา  ซอยแยกข้าง
ร้านโฮบบาย  หมู่ที 3 222,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินชดเชยการเปลียนแปลงของค่างาน  
(ค่า K) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขยายผิวจราจร  ถนนสายเวียง
ดอนชัย - ทุ่งดุก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 149,000

โครงการขยายผิวจราจรถนนในเขต
เทศบาล  0.00 0.00 499,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังเครืองสูบนําพร้อมระบบ
สูบนําจากแม่นําโขง 580,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคาร OTOP 
 และปรับภูมิทัศน์โดยรอบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,250,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจร  ภายในพืนที
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 228,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้าง
รางระบายนําบริเวณถนนข้างโรงเรียน
อนุบาลเชียงของ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

โครงการปรับปรุงฝารางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 11  ถนน
สายกลาง  (ซอยธนาคารกรุงไทย)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 298,000

โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์  
ภายในบริเวณสุสานทุ่งฟ่อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 818,000

โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ (ฝัง
ตะวันออก)  จํานวน 2 หลัง  ภายใน
บริเวณสุสานทุ่งฟ่อน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 407,000

โครงการวางท่อระบายนําภายใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของ

0.00 0.00 0.00 61,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 3,887,900.00 3,116,000.00 4,576,300.00 3,983,000.00 4,696,900
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รวมงบลงทุน 3,887,900.00 3,116,000.00 4,576,300.00 4,010,820.00 5,057,900

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 51,982.57 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 51,982.57 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 51,982.57 0.00 0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 4,030,580.00 3,268,510.00 4,785,362.57 4,173,300.00 5,222,960

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,781,026.66 4,880,438.28 6,448,101.21 6,104,600.00 7,106,900

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 16,950.00 29,655.00 29,902.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 16,950.00 29,655.00 29,902.00 5,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 16,950.00 29,655.00 29,902.00 5,000.00 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 16,950.00 29,655.00 29,902.00 5,000.00 0

รวมแผนงานการเกษตร 16,950.00 29,655.00 29,902.00 5,000.00 0

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

งบดําเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 10,254.34 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล 3,862.70 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 14,117.04 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 14,117.04 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานตลาดสด 14,117.04 0.00 0.00 0.00 0

รวมแผนงานการพาณิชย์ 14,117.04 0.00 0.00 0.00 0

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 199,932.33 205,930.30 212,108.00 218,500.00 3.2 % 225,500

ค่าชําระดอกเบีย 68,760.00 62,762.03 56,584.33 50,500.00 -12.87 % 44,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 232,003.00 215,037.00 154,253.00 179,340.00 -0.56 % 178,340

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 5,547,400.00 5,973,600.00 5.52 % 6,303,600

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 856,000.00 912,000.00 15.79 % 1,056,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000.00 96,000.00 131,000.00 138,000.00 8.7 % 150,000

สํารองจ่าย 59,294.00 87,240.00 35,935.00 95,960.00 32.97 % 127,600

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 173,248.80 279,447.80 274,143.68 284,500.00 -100 % 0

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,500

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงาน
จ้าง  บุคลากรสนับสนุนการสอน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,000

เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับ
ท้องถินหรือพืนที 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 130,000
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เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 37,200.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 398,180.00 459,210.00 478,060.00 482,090.00 -1.54 % 474,660

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 17,400.00 33,270.00 49,320.00 58,560.00 0 % 58,560

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0.00 304,068.00 304,068.00 439,260.00 43.13 % 628,700

รวมงบกลาง 1,244,818.13 1,742,965.13 8,136,072.01 8,842,310.00 9,441,460

รวมงบกลาง 1,244,818.13 1,742,965.13 8,136,072.01 8,842,310.00 9,441,460

รวมงบกลาง 1,244,818.13 1,742,965.13 8,136,072.01 8,842,310.00 9,441,460

รวมแผนงานงบกลาง 1,244,818.13 1,742,965.13 8,136,072.01 8,842,310.00 9,441,460

รวมทุกแผนงาน 37,368,078.46 37,611,338.56 45,526,013.61 49,782,980.00 50,543,680
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

อําเภอ เชียงของ   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 50,543,680 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,352,000 บาท
งบบุคลากร รวม 7,006,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี
- ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 210100)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  นายกเทศมนตรี  
และรองนายกเทศมนตรี  
- ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสญชี  210200)  

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ  นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี  
- ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสญชี  210300)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ  และทีปรึกษานายกเทศมนตรี    
- ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสญชี  210400)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  
- ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  210600) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,381,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,453,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน         ตําแหน่ง  
นักบริหารงานท้องถิน    นักบริหารงานทัวไป   เจ้าพนักงาน
ทะเบียนและบัตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักพัฒนา
ชุมชน  นักทรัพยากรบุคคล  นิติกร  นักพัฒนาการท่องเทียว
เจ้าพนักงานธุรการ     นักวิชาการตรวจสอบภายใน     และ
ตําแหน่งอืน ๆ ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
- จ่ายจากเงินรายได้   (รหัสบัญชี  220100) 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 105,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ของพนักงานเทศบาล  
สังกัดสํานักปลัด     และค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัดเทศบาล  
- จ่ายจากเงินรายได้    (รหัสบัญชี  220200) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง   ได้แก่  นักบริหารงานท้องถิน   
นักบริหารงานทัวไป  
- จ่ายจากเงินรายได้     (รหัสบัญชี  220300)  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 488,760 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ   
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน    ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 
- จ่ายจากเงินรายได้   (รหัสบัญชี  220500)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 166,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์   ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  
- จ่ายจากเงินรายได้  (รหัสบัญชี  220700)   
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งบดําเนินงาน รวม 2,210,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 357,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน   ดังนี
     1 .เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  
         สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน  เป็นจํานวนเงิน   20,000.- บาท 
        โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
         ว่าด้วยการกําหนด ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
         อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล   ประจําปี  แก่พนักงานส่วนท้องถิน
         พ.ศ.2557
         - จ่ายจากเงินรายได้   (รหัสบัญชี  310100) 
     2 .ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์อืน   เช่น  เงินค่า
         ตอบแทนเจ้าหน้าที  เงินรางวัล  ฯลฯ  เป็นจํานวนเงิน  10,000
.-บาท
         - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  310100) 

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตังขึน
- ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  310200)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง หรือคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ   ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
- จ่ายจากเงินรายได้   (รหัสบัญชี  310300)  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 229,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ของพนักงานส่วนท้องถิน  สังกัด  งานบริหาร
ทัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548    แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)  
พ.ศ. 2559
- จ่ายจากเงินรายได้  (รหัสบัญชี  310400)  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 73,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ของพนักงานส่วนท้องถิน 
สังกัดงานบริหารทัวไป  สํานักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559
- จ่ายจากเงินรายได้  (รหัสบัญชี  310500)
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ค่าใช้สอย รวม 1,078,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของทางเทศบาล 
เช่นวารสาร ข่าวประชาสัมพันธ์   ทางสือวิทยุ   ฯลฯ 
- ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 320100) 

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 353,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด  
ซึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้าง
อย่างใด   เช่นจ้างเหมาทําความสะอาด จ้างเหมาดูแลเวปไซด์  
ค่าบริการในการกําจัดสิงปฏิกูล  ค่าจ้างเหมาอืน ฯลฯ
- ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  320100)  

ค่าซักฟอก จํานวน 2,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างซักฟอก  ธงชาติ  ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี  
ผ้าริว  ฯลฯ
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  320100) 

ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร    
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  320100) 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมรังวัด ค่าธรรมเนียมศาล
ค่าธรรมเนียมอืน ฯลฯ   
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  320100)  

ค่าเบียประกัน จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง ของเทศบาล
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว2633  
ลงวันที  14  สิงหาคม  2552
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  320100)

ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  ค่าจัดซือนิตยสาร  หนังสือพิมพ์  หนังสือ
กฏหมาย

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ ค่าจัดซือนิยสาร
หนังสือพิมพ์  หนังสืออืน   ฯลฯ  
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี 320100) 
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 32,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
     1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ทีมาตรวจเยียม
          หรือตรวจราชการ หรือตรวจงาน   หรือเยียมชม ฯ  ในกิจการ
          ของเทศบาล    เป็นจํานวนเงิน  10,000.-บาท
     2. ค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาล   หรือคณะกรรมการ  
          หรือคณะอนุกรรมการ  ทีได้รับการแต่งตังตามกฏหมายหรือ
          ระเบียบ      หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย 
          หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับ
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
          กับรัฐวิสาหกิจ  เอกชน  เป็นจํานวนเงิน    20,000.-บาท
     3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี    เป็นจํานวนเงิน
          2,000.-บาท
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  320200)  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง
ค่าเช่าทีพัก  ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555         แก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559
- จ่ายจากเงินรายได้ / เงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  320300)

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 1,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา ในงาน
พิธีการต่าง ๆ หรือการแสดงความยินดี ต้อนรับคณะผู้มาเยียมเยือน 
หรือการไปเยียมเยือนบุคคล   ทีปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลทีประสบ
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ฯลฯ
 - จ่ายจากเงินรายได้ / เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 320300)

โครงการ 5 ส.ต่อเนือง จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 5 ส. เช่น ค่าวัสดุ  
ค่าจัดทําป้าย  ฯลฯ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  130    ลําดับที  6
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  320300)

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge  Management : KM) จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างทํา
แผ่นพับ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
 - เป็นไปตามพัฒนาท้องถิน  4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  129  ลําดับที   5
- ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 320300)
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โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล  เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ตกแต่งสถานที  ค่าอาหาร
ค่าจัดนิทรรศการ  ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน      การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  127  ลําดับที 3
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 320300)

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเฉลิม
พระชนมพรรษา  เช่น ตกแต่งสถานที   ค่าวัสดุ   ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  115  ลําดับที  1
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  320300)

โครงการระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายสาธารณะภายในเขตเทศบาล(WiFi Free 
Zone)

จํานวน 10,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการระบบอินเตอร์เน็ต
ไร้สายสาธารณะภายในเขตเทศบาล (WiFi Free Zone) เช่น ค่าจัด
ทําป้าย แผ่นพับ ฯลฯ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  66  ลําดับที  2
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 320300)

โครงการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารกรณีครบวาระ จํานวน 220,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเลือกตัง
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารกรณีครบวาระ เช่น ค่าแบบพิมพ์  
ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทน  ฯลฯ
 - ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 3675  
ลงวันที  6  กรกฏาคม  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ 2561 - 2564)  
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) ประจําปี พ.ศ. 2561 หน้าที 8 ลําดับที  1
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 320300)
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โครงการวันคล้ายวันสวรรคต จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการวันคล้าย
วันสวรรคต  เช่น ค่าตกแต่งสถานที     ค่าใช้จ่ายเกียวกับพิธี
ทางศาสนา ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา     และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ 2561 - 2564)  
เพิมเติม (ฉบับที 1) ประจําปี พ.ศ. 2561 หน้าที  12  ลําดับที 1
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 320300)

โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิน  
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอบรมเพิม
ประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาท้องถิน  พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง   เช่น ค่าตกแต่งสถานที   ค่าวัสดุ 
เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร  ค่าทีพัก ค่ายานพาหนะ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรม  ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ 2561 - 2564) 
เพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี พ.ศ. 2561 หน้าที  20 ลําดับที  1
- จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 320300)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม  บํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ       
- จ่ายจากเงินรายได้ / เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  320400) 

ค่าวัสดุ รวม 199,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 54,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น  กระดาษ
ปากกา  นํายาลบคําผิด  นําดืมสําหรับบริการประชาชน  ฯลฯ
- จ่ายจากเงินรายได้/เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  330100)  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น  หลอดไฟฟ้า  
สวิทซ์ไฟฟ้า  ดอกลําโพง  ฯลฯ  
- จ่ายจากเงินรายได้ /เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  330200)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 18,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แก้วนํา 
ผงซักฟอก   แปรง  ไม้กวาด ฯลฯ   
- จ่ายจากเงินรายได้ /เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  330300)  
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 9,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง  ๆ เช่น  ปูนซีเมนต์  ทราย  
ท่อนําและอุปกรณ์ประปา  ฯลฯ   
 - จ่ายจากเงินรายได้ /เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  330600) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 4,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ เช่น ไขควง  
ยางรถ  หัวเทียน  แบตเตอรี  ฯลฯ  
- จ่ายจากเงินรายได้ / เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  330700)  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 72,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง  ๆ  เช่น นํามัน
เชือเพลิง  นํามันเครือง ฯลฯ  
- จ่ายจากเงินรายได้ / เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  330800)  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง  ๆ   เช่น พู่กัน  
สี  เมมโมรีการ์ด   ฯลฯ  
- จ่ายจากเงินรายได้ /เงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  331100)     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง  ๆ   เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึก  กระดาษต่อเนือง  เมาส์  ฯลฯ       
- จ่ายจากเงินรายได้ / เงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  331400)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 575,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าของอาคารสํานักงาน  อาคารอืน ๆ   
และในทีสาธารณะ  ทีสํานักปลัดเทศบาลรับผิดชอบ   
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 340100) 

 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้นําประปาของอาคารสํานักงาน   อาคารอืน ๆ  
และในทีสาธารณะ   ทีสํานักปลัดเทศบาล รับผิดชอบ  
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 340200) 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์สํานักงาน   โทรศัพท์เคลือนที    
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 340300)
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าฝากส่งสิงของทางไปรษณีย์    ค่าดวงตราไปรษณีย์
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  340400) 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าบํารุง
รักษาระบบอินเตอร์เน็ต      ค่าบํารุงรักษาเวปไซด์        ค่าบริการ 
Wireless  Fidelity  network  
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  340500) 

งบลงทุน รวม 63,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,300 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA จํานวน 1 เครือง จํานวน 13,300 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ SVGA   
ขนาด  3,000  ANSI  Lumens     จํานวน 1 เครือง  
 - โดยมีคุณลักษณะ   ดังนี
     1) เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว  สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือ
ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
     2) ใช้ LCD Panel  หรือระบบ DLP
     3) ระดับ SVGA  เป็นระดับความละเอียดของภาพที Trur
     4) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของสํานักงบประมาณ  
ประจําปี  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เพิมเติม  (ฉบับที 1) ประจําปี  พ.ศ. 2561  หน้าที  22  ลําดับที  16
- ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  410700)
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จัดซือเครืองรับโทรทัศน์ จํานวน 8,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์  แอล อี ดี (LED TV)  ระดับ
ความละเอียดจอภาพ  1366 x 768  พิกเซล  ขนาด 32 นิว     
จํานวน 1 เครือง  
 - โดยมีคุณลักษณะ   ดังนี
     1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 1366x768
พิกเซล
     2) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา  32  นิว
     3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ  แบบ  LED  Backlight
     4) ช่องต่อ HDMI  ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ  เพือการเชือม
ต่อสัญญาณภาพและเสียง
     5) ช่องต่อ USB  ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ  รองรับไฟล์ ภาพ 
เพลง และภาพยนต์
     6) มีตัวรับสัญญาณ  Digital  ในตัว
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของสํานักงบประมาณ  
ประจําปี  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
เพิมเติม  (ฉบับที 2) ประจําปี  พ.ศ.  2561  หน้าที  25  ลําดับที  3
- ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  410700)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 32,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
สํานักงาน    จํานวน   2  ชุด
 - โดยมีคุณลักษณะ   ดังนี
     1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 core)   มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า  
3.5  GHz  หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
     2) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4  หรือดีกว่า  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
     3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Drive)  ชนิด  SATA  
หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB  ชนิด Solid  State  Drive  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  จํานวน  1 หน่วย
     4) มี DVD - RW  หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
     5) มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ 10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า
1  ช่อง
     6) มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ  USB 2.0   หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
     7) มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
     8) มีจอภาพแบบ  LED  หรือดีกว่า  มี Contrast  Ratio  
ไม่น้อยกว่า  600 : 1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว   จํานวน 
1 หน่วย
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  2561 ของกระทรวงเทคโนโลยีและดิจิทัล   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ 2561 - 2564) 
เพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี พ.ศ. 2561 หน้าที  25   ลําดับที  1 
และ 2
- ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 411600)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
โครงการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติมปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ซ่อมแซม  บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  411800)

งบรายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา  วิจัยประเมินผล จํานวน 12,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลาง   ในการดําเนิน
การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ           จากเทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ  
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  510100)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

จํานวน 8,000 บาท

 - เพือจ่ายอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอเชียงของ  เป็นค่า
ใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนืองในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4  ปี (พ.ศ 2561 - 2564) 
เพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี พ.ศ. 2561 หน้าที  24  ลําดับที   1
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  610200 )

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม
ราชินีนาถ

จํานวน 10,000 บาท

 - เพือจ่ายอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอเชียงของ  เป็นค่า
ใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  144  ลําดับที   5
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 610200 )

โครงการจัดงานเนืองในวันสําคัญของชาติไทย จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอเชียงของ  
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเนืองในวันสําคัญของชาติไทย
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4  ปี (พ.ศ 2561 - 2564)  
เพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี พ.ศ. 2561 หน้าที  24   ลําดับที 3
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 610200 )

โครงการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอเชียงของ  
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช
และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  143  ลําดับที   3
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  
610200 )
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โครงการจัดงานพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา  เนืองในวันปิยะมหาราช จํานวน 3,000 บาท
 - เพือจ่ายอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอเชียงของ  
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา 
เนืองในวันปิยะมหาราช 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  144  ลําดับที    4
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  610200 )

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลเดช  มหิตลาธิเบศร์รามาธิบดี  จักรรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช 
 บรมนาถบพิตร

จํานวน 5,000 บาท

 - เพือจ่ายอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอเชียงของ  
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศร์รามาธิบดี 
จักรรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4  ปี (พ.ศ 2561 - 2564) 
เพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี พ.ศ. 2561 หน้าที  24   ลําดับที  2
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  610200 )

โครงการถวายเครืองราชสักการะเนืองในวันครบรอบวันสวรรคตและวันพระ
ราชสมภพสมเด็จย่า

จํานวน 4,000 บาท

 - เพือจ่ายอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอเชียงของ  
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถวายเครืองราชสักการะเนืองใน
วันครบรอบวันสวรรคตและวันพระราชสมภพสมเด็จย่า
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้าที  143  ลําดับที  2
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 610200 )

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกิงกาชาดอําเภอเชียงของ จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายอุดหนุนให้กับกิงกาชาดอําเภอเชียงของ  เป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกิงกาชาดอําเภอเชียงของ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  137  ลําดับที  1
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 610400 )
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,605,780 บาท
งบบุคลากร รวม 2,331,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,331,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,929,240 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน   ตําแหน่ง  
นักบริหารงานการคลัง    เจ้าพนักงานการคลัง   นักวิชา
การเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานพัสดุ  เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       นักวิชาพัสดุ
และตําแหน่งอืน ๆ     ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 
- จากจ่ายจากเงินรายได้   (รหัสบัญชี  220100)   

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว     ตําแหน่ง  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  และตําแหน่งอืน ๆ ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง  
- จ่ายจากเงินรายได้  (รหัสบัญชี  220200)   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง   นักบริหารงานการคลัง   
- จ่ายจากเงินรายได้  (รหัสบัญชี 220300)   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 338,640 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
จัดเก็บ ฯ     ลูกมือช่างแผนทีภาษี           และตําแหน่งอืน ๆ 
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 
- จ่ายจากเงินรายได้   (รหัสบัญชี  220700)

งบดําเนินงาน รวม 274,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
 - เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงการคลัง  ที กค 0402.5 / ว 156  
ลงวันที  19  กันยายน  2560
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 310100)  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 27,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน  ของพนักงานส่วนท้องถิน  สังกัด  
งานบริหารงานคลัง   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)  
พ.ศ. 2559
- จ่ายจากเงินรายได้   (รหัสบัญชี  310400)  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ของพนักงาน
ส่วนท้องถิน  สังกัดงานบริหารงานคลัง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559
- จ่ายจากเงินรายได้   (รหัสบัญชี  310500) 

ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึง
อย่างใด  ซึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมครุภัณฑ์
หรือสิงก่อสร้างอย่างใด  เช่น  ค่าจ้างเหมาช่วยงานด้านเอกสาร  
ค่าจ้างเหมาอืน ฯลฯ
- ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  320100)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าลงทะเบียน  ค่าพาหนะ  ค่าเบียเลียง
ค่าเช่าทีพัก  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555  
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559
- ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 320300)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม  บํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ   
- ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  320400)  

ค่าวัสดุ รวม 67,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 27,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น  กระดาษ    
ปากกา  นํายาลบคําผิด  นําดืมสําหรับบริการประชาชน  ฯลฯ      
- ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 330100)  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 9,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง  ๆ   เช่น พู่กัน   
สี เมมโมรีการ์ด  ฯลฯ  
- ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  331100) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 31,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง  ๆ   เช่น  อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  กระดาษต่อเนือง  เมาส์  ฯลฯ      
- ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  331400)  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,919,180 บาท
งบบุคลากร รวม 1,606,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,606,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 300,240 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน       ตําแหน่ง  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   และตําแหน่งอืน ๆ 
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  
- จ่ายจากเงินรายได้ (รหัสบัญชี  220100) 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 486,600 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา   ตําแหน่ง  เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     พนักงานประจํารถยนต์
บรรทุกนํา  และตําแหน่งอืน ๆ ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  
- จ่ายจากเงินรายได้   (รหัสบัญชี  220500)   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 707,040 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง   ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง  
และตําแหน่งอืน ๆ ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  
 - จ่ายจากเงินรายได้   (รหัสบัญชี  220700)   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 113,100 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง 
ตําแหน่ง  พนักงานดับเพลิง  และตําแหน่งอืน ๆ ตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง  
 - จ่ายจากเงินรายได้ (รหัสบัญชี  220800)   

งบดําเนินงาน รวม 307,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,700 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 27,600 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน   ของพนักงานส่วนท้องถิน     สังกัด
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน  สํานักปลัด 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)  
พ.ศ. 2559
 - จ่ายจากเงินรายได้  (รหัสบัญชี  310400)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,100 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ของพนักงานส่วนตําบล  
สังกัด งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน  สํานักปลัด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541  
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559
 - จ่ายจากเงินรายได้   (รหัสบัญชี  310500)

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าพาหนะ  
ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าเช่าทีพัก  ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555  
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  
320300)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม  บํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ   
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  320400)  

ค่าวัสดุ รวม 121,500 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น  หลอดไฟฟ้า  
สวิทซ์ไฟฟ้า  ดอกลําโพง  ฯลฯ  
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  330200)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 45,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะต่าง  ๆ เช่น  ไขควง  ยางรถ  
หัวเทียน  แบตเตอรี   ฯลฯ   
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  330700)  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 54,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ  เช่น นํามัน
เชือเพลิง    นํามันเครือง ฯลฯ 
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี 330800)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 9,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   
เช่น  แอลกฮอล์  ออกซิเจน  เคมีภัณฑ์  สําลีและผ้าพันแผล ฯลฯ       
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  330900)  

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 9,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น  เสือ  ถุงเท้า  
รองเท้า หมวก ฯลฯ       
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  331200) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้า   ของอาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  340100) 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้นําประปา  อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  340200)

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
โครงการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติมปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ซ่อมแซม  บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุนทัวไป 
(รหัสบัญชี  411800)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 202,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 175,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,200 บาท
 - เพือจ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เป็นค่า
ป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเสียไป  เพือสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที  ให้กับเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2560
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  310100)
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)  เช่น  ค่าวัสดุ  
ค่าอาหาร  ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  118  ลําดับที  8
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 320300 )

โครงการป้องกันภัยหนาว จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครืองกันหนาวให้กับราษฎรที
ประสบภัย
 - เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด  ที กค 0406.3/ ว144
  ลงวันที  20  พฤศจิกายน  2561  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  67  ลําดับที  1
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  320300 )

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ค่าอาหาร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม        และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  
พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  117  ลําดับที  5
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 320300 )

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เช่น ค่าอาหารว่าง เครืองดืม ค่าวัสดุ 
ค่าป้าย ฯลฯ
 - ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท0808.2/
ว 3028  ลงวันที  6  มิถุนายน  2561
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  116  ลําดับที  1
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  320300 )
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โครงการให้บริการของหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  เทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ

จํานวน 20,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้บริการของหน่วย
บริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)   เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  เช่น
ค่าตอบแทน  ค่าเบียเลียง  ฯลฯ
 - เป็นไปตามแนวทางการดําเนินงานและบริหารจัดการ  ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เปลียนแปลง  ฉบับที 2 หน้าที 14  ลําดับที 1
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 320300 )

โครงการอํานวยความสะดวกปลอดภัยถนนทุกสายบนพืนทีเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอํานวยความสะดวก
ปลอดภัยถนนทุกสายบนพืนทีเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ ค่าจัดทําป้าย ฯลฯ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  116  ลําดับที  3
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  320300 )

งบลงทุน รวม 27,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 27,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า   ขนาด 3 กิโลวัตต์
จํานวน 1 เครือง  
 - โดยมีคุณลักษณะ   ดังนี
     1) เป็นเครืองยนต์เบนซิน
     2) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขันตํา
     3) รายละเอียดประกอบเครืองกําเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี
          3.1) แผงสวิทซ์  1 อัน
          3.2) โวลต์มิเตอร์  1 อัน
          3.3) แอมมิเตอร์  1 อัน
          3.4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขัว  1 ชุด
          3.5) สวิตซ์ปิด - เปิดหลอดไฟ  1 อัน
          3.6) คัตเอ้าต์  1 อัน
          3.7) ทีเสียบปลัก  2 จุด
     4) คุณสมบัติทางเทคนิคทัวไป  ไฟ  AC  220 โวลต์  ชนิด
ยกเดียว  50 เฮิรตซ์
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของสํานักงบประมาณ
ประจําปี  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เพิมเติม  (ฉบับที 2 ) ประจําปี  พ.ศ.  2561 หน้าที  26   ลําดับที  8
- ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  410600)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,696,390 บาท
งบบุคลากร รวม 4,383,990 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,383,990 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,212,310 บาท

1) ตังจ่ายจากเงินรายได้    เป็นจํานวนเงิน  992,880.-บาท
         เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน       ตําแหน่ง
นักบริหารการศึกษา  หัวหน้าฝ่ายบริหารกาศึกษา   นักวิชาการ
ศึกษา  และตําแหน่งอืน ๆ ตามกรอบอัตรากําลัง      (รหัสบัญชี
220100)
2) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน  เป็นจํานวนเงิน 1,719,870.-บาท
         เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู    ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
โรงเรียน  ครู คศ.2    ครู คศ.1  ครูผู้ช่วย      และตําแหน่งอืน ๆ 
ตามกรอบอัตรากําลัง  (รหัสบัญชี  220100)
3) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน  เป็นจํานวนเงิน 499,560.-บาท
         เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําแหน่ง  ครู คศ.2    ครู คศ.1  และตําแหน่งอืน ๆ  ตามกรอบ
อัตรากําลัง  (รหัสบัญชี  220100)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง นักบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
 - จ่ายจากเงินรายได้  (รหัสบัญชี  220300)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ  ครู คศ.2
 - จ่ายจากเงินอุดหนุน  (รหัส  220400)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 958,560 บาท
1) เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยครู  ผู้ดูแลเด็ก  
    และตําแหน่งอืน ๆ ตามกรอบอัตรากําลัง   เป็นจํานวนเงิน  
    588,480.-บาท
     - ตังจ่ายจากเงินรายได้     (รหัสบัญชี  220700)
2) เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก  และตําแหน่งอืน ๆ  
    ตามกรอบอัตรากําลัง 
     - ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน  เป็นจํานวนเงิน 112,800.-บาท
     - ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นจํานวนเงิน  4,560.- บาท
         หัสบัญชี  220100)
3) เงินเดือนพนักงานจ้าง บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง  
     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน    ภารโรง และตําแหน่งอืน ๆ
     ตามกรอบอัตรากําลัง    เป็นจํานวนเงิน 252,720.-บาท
      - ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน    (รหัสบัญชี  220100)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 69,120 บาท
1) ตังจ่ายจากเงินรายได้    เป็นจํานวนเงิน  12,780.-บาท
         เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง  
ผู้ช่วยครู   ผู้ดูแลเด็ก  และตําแหน่งอืน ๆ ตามกรอบอัตรากําลัง 
(รหัสบัญชี  220800)
 2) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน  เป็นจํานวนเงิน 24,000.-บาท
         เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก  และตําแหน่งอืน ๆ  ตามกรอบอัตรากําลัง  (รหัสบัญชี  
220800)
3) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน  เป็นจํานวนเงิน 32,340.-บาท
         เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้าง  บุคลากร
ทางการศึกษา  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน    ภารโรง 
และตําแหน่งอืน ๆ  ตามกรอบอัตรากําลัง (รหัสบัญชี 220800)

งบดําเนินงาน รวม 304,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 70,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร   เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ     ค่าพาหนะ  
ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าเช่าทีพัก  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2555          แก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี   320300)  

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี  2562
เช่น ค่าอาหาร  ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าของสมนาคุณ  ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรม  ของเจ้าหน้าที
ท้องถิน  พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  73  ลําดับที  14
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 320300)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม  บํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ   
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี   320400)  

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  22:36:44 หน้า : 22/55



ค่าวัสดุ รวม 40,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 13,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น  กระดาษ
ปากกา  นํายาลบคําผิด  นําดืมสําหรับบริการประชาชน  ฯลฯ
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  330100)  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น  หลอดไฟฟ้า  
สวิทซ์ไฟฟ้า  ดอกลําโพง  ฯลฯ  
- จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  330200)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 4,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง  ๆ เช่น  ปูนซีเมนต์  ทราย  
ท่อนําและอุปกรณ์ประปา  ฯลฯ   
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  330600) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 4,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง  ๆ   เช่น พู่กัน  
สี  เมมโมรีการ์ด   ฯลฯ  
- จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  331100)  

   
วัสดุกีฬา จํานวน 4,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา    เช่น ลูกฟุตบอล  นกหวีด  เสา 
ตาข่ายกีฬา     ฯลฯ  
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  330300)  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 9,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง  ๆ   เช่น  อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  กระดาษต่อเนือง  เมาส์  ฯลฯ       
- จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  331400)   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 154,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 90,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  340100)  
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 35,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่านําประปาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ     
- จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 340200)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   
- จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 340300)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 24,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าอินเตอร์เน็ต  ค่าค่าบํารุงรักษาระบบ
อินเตอร์เน็ต  ฯลฯ   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ   
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 340500)

งบลงทุน รวม 7,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 7,900 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์  ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED  ขาวดํา  ชนิด Network   แบบที  1   จํานวน 1  ชุด
 - โดยมีคุณลักษณะ   ดังนี
     1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200  dpi
     2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
     3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ
     4) มีหน่วยความจํา (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  128  MB
     5) มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ  USB 2.0   หรือดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     6) มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)  
แบบ  10/100  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
หรือ  สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)  ได้
     7) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  250  แผ่น
     8) สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter ,Legal และ Custom
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  2561 ของกระทรวงเทคโนโลยีและดิจิทัล   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที   156  ลําดับที   16
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  411600)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,577,890 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,401,890 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,102,890 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 563,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึง
อย่างใดซึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
สิงก่อสร้างอย่างใด    เช่น ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด จ้างเหมา
ผู้ดูแลเด็ก  ค่าบริการในการกําจัดสิงปฏิกูล จ้างเหมาอืน  ฯลฯ 
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
- จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  320100)  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการวันเด็กแห่งชาติ  
ประจําปี  2562  เช่น ค่าตกแต่งสถานที  ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
 ค่าวัสดุ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา     และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  69  ลําดับที  3
- จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 320300)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,419,890 บาท
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 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนในการบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)    หน้า 75  ลําดับที  19 
(รหัสบัญชี  320300)    ดังนี
1)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
    ประมาณการไว้รวม   1,770,090.-บาท       ประกอบด้วย   
     1.1) ค่าอาหารกลางวัน   เป็นจํานวนเงิน 526,000.- บาท     
             ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก 
             ที  มท 0816.2/ว 3274   ลงวันที 19  มิถุนายน  2561   
              จ่ายจากเงินอุดหนุน     
     1.2) เงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน  ตังจ่ายตาม 
             หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที  มท 0816.2/
             ว 3274    ลงวันที 19  มิถุนายน   2561   ดังนี
          1.2.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   
                     เป็นจํานวนเงิน  20,000  จ่ายจากเงินอุดหนุน
          1.2.2) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน   
                    ***ระบบ Asymmetric Digital 
                         Subscriber line : ADSL เป็นจํานวนเงิน 
                         9,600.00 บาท   จ่ายจากเงินอุดหนุน
                    ***ระบบ Wireless Fifelity : WiFi 
                         เป็นจํานวนเงิน   7,200.00  บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน
          1.2.3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน     
                     เป็นจํานวนเงิน  100,000.-บาท  จ่ายจากเงินอุดหนุน
          1.2.4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน      
                     เป็นจํานวนเงิน  50,000.-บาท  จ่ายจากเงินอุดหนุน
          1.2.5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
                     โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน  (SBMLD) 
                      เป็นจํานวนเงิน  500,000.- บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน
          1.2.6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู   
                     - จ่ายจากเงินอุดหนุน  เป็นจํานวนเงิน  18,000.-บาท
                     - จ่ายจากเงินรายได้ เป็นจํานวนเงิน  2,000.-บาท
          1.2.7) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
                    เป็นจํานวนเงิน  15,000.-บาท   จ่ายจากเงินอุดหนุน  
     1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
            การศึกษาขันพืนฐาน   ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวง
            มหาดไทย  ด่วนมาก ที  มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19  
            มิถุนายน   2561   จ่ายจากเงินอุดหนุน  ดังนี
          1.3.1) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ระดับอนุบาล 
                     คนละ 850 บาท/ภาคเรียน  เป็นจํานวนเงิน 
                     192,100.-  บาท      
          1.3.2) ค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาล คนละ 200 บาท/ปี  
                     เป็นจํานวนเงิน  22,600.-บาท
          1.3.3) ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล 
                       คนละ 100  บาท/ปี    เป็นจํานวนเงิน   
                       22,600.- บาท     
          1.3.4) ค่าเครืองแบบนักเรียนระดับอนุบาล คนละ
                     300บาท/ปี  เป็นจํานวนเงิน  33,900.-บาท
          1.3.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับอนุบาล 
                     คนละ  215 บาท/ปี    เป็นจํานวนเงิน     
                     48,590.- บาท   
     1.4) ค่าวัสดุการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
             เวียงเชียงของ  เป็นจํานวนเงิน  27,000.- บาท       
             จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน
     1.5) ค่าวัสดุสํานักงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
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            เวียงเชียงของ  เป็นจํานวนเงิน  27,000.-บาท   
             จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน  
     1.6) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
             เวียงเชียงของ    เป็นจํานวนเงิน   13,500.- บาท  
             จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน
     1.7) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
             ตําบลเวียงเชียงของ    เป็นจํานวนเงิน   13,500.- บาท   
             จ่ายจากเงินรายได้และ/หรือ เงินอุดหนุน
     1.8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย   
             เป็นจํานวน  22,500.-บาท  
             จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน
     1.9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานวิชาการระดับปฐมวัย    
             เป็นจํานวนเงิน   45,000.- บาท  
             จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน
     1.10) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัมพันธ์ชุมชนร่วมงานประเพณี 
              เป็นจํานวนเงิน   18,000.- บาท  
              จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน
     1.11) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันสําคัญต่างๆ 
              เป็นจํานวนเงิน   18,000.- บาท   
              จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน
     1.12) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
              สําหรับเด็ก  เป็นจํานวนเงิน   18,000.- บาท   
               จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน
2)ศนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   ประมาณการไว้
    รวม  649,800.- บาท   ประกอบด้วย
     2.1) ค่าอาหารกลางวัน    เป็นจํานวนเงิน  350,000.- บาท      
             ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก           
             ที  มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19  มิถุนายน  2561   
             จ่ายจากเงินอุดหนุน
       2.2) ค่าวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
               ตําบลเวียงเชียงของ    เป็นจํานวนเงิน  30,000.- บาท   
               จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน
     2.3) ค่าวัสดุสํานักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
             ตําบลเวียงเชียงของ   เป็นจํานวนเงิน   20,000.- บาท   
             จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน
     2.4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
            ตําบลเวียงเชียงของ  เป็นจํานวนเงิน   10,000.- บาท   
            จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน
     2.5) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
            ตําบลเวียงเชียงของ  เป็นจํานวนเงิน   15,000.- บาท   
            จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน                                
     2.6) ค่าวัสดุของใช้ประจําตัวเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
             ตําบลเวียงเชียงของ  เป็นจํานวนเงิน   40,000.- บาท   
             จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน
     2.7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสีลูกปลาบึกเกมส์   
             เป็นจํานวนเงิน   40,000.- บาท   
             จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน
     2.8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง
             เป็นจํานวนเงิน   20,000.- บาท   
             จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน
     2.9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัมพันธ์ชุมชนร่วมงานประเพณี
             ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นจํานวนเงิน 20,000.- บาท    
             จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน
     2.10)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันสําคัญ ๆ    
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                เป็นจํานวนเงิน   20,000.- บาท   
               จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน
     2.11) ค่าใช้จ่ายตามโครงการธรรมมะวันพระ 
               เป็นจํานวนเงิน  10,000.- บาท   
              จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน
     2.12) ค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
               คนละ 1,700 บาท/ปี  เป็นจํานวนเงิน 74,800.-  บาท 
               จ่ายจากเงินอุดหนุน     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม  บํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ   
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 320400)  

ค่าวัสดุ รวม 2,299,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,299,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม  ให้กับ
     1) โรงเรียนอนุบาลสบสม   เป็นจํานวนเงิน 1,909,000.- บาท
     2)โรงเรียนอนุบาลเทศบาล   เป็นจํานวนเงิน  252,000.- บาท
     3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นจํานวนเงิน  138,000.- บาท
- ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/
ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  69  ลําดับที  2
- จ่ายจากเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 330400)

งบลงทุน รวม 192,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง จํานวน 42,000 บาท
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 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ   เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  
ชนิดติดผนัง  มีระบบฟอกอากาศ  ขนาด  18,000 บีทียู       
จํานวน  2  เครือง  
 - โดยมีคุณลักษณะ   ดังนี
     1) เป็นขนาดไม่ตํากว่า  18,000  บีทียู
     2) ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
     3) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
     4) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด  
ทังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน
     4) ระบบฟอกอากาศ   สามารถดักจับอนุภาค  ฝุ่นละออง  
และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได้
     6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
     7) การติดตัง  ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์  สวิตซ์  1 ตัว  
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  
15  เมตร
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของสํานักงบประมาณ
ประจําปี  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิมเติม  (ฉบับที 2)  ประจําปี พ.ศ. 2561  หน้าที  28  ลําดับที 18
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 410100)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

จํานวน 150,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
โดยดําเนินการทาสีอาคารเรียน  พืนที 1,200  ตร.ม. พร้อมจัดทํา
ทีล้างจาน  กว้าง 3.00  เมตร  ยาว 6.00 เมตร
 - ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/
ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้าที
 71  ลําดับที 6
- ตังจ่ายจ่ากเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  421100)
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,984,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,984,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 3,984,000 บาท
 - เพือจ่ายอุดหนุนให้กับโรงเรียนอนุบาลเชียงของ  เป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนตาม
โครงการอาหารกลางวัน
 - ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/
ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน  2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) ประจําปี พ.ศ. 2561 หน้าที 4 ลําดับที 1
 - จ่ายจากเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  610200 )

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่ศิลปะ  วัฒนธรรม จารี
จประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน

จํานวน 350,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตควบคู่ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิน ประจําปี  2562 เช่น ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  
ค่าอาหาร  ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม   และการเข้ารับการฝึกอบรม  ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  
พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ 2561 - 2564)  
เพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี พ.ศ. 2561 หน้าที 7   ลําดับที  2
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 320300)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,351,760 บาท
งบบุคลากร รวม 1,213,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,213,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 985,560 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน      ตําแหน่ง  
นักบริหารงานสาธารณสุข   เจ้าพนักงานธุรการ   พยาบาล
วิชาชีพ   และตําแหน่งอืน ๆ ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  
 -  จ่ายจากเงินรายได้  (รหัสบัญชี  220100)   

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าวิชา  (พ.ค.ว.)  ของพยาบาลวิชาชีพ
 - จ่ายจากเงินรายได้  (รหัสบัญชี   220200)  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  นักบริหารงานสาธารณสุข 
 - จ่ายจากเงินรายได้   (รหัสบัญชี  220300)   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 174,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง   ตําแหน่งผู้ช่วย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  และตําแหน่งอืน ๆ
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  
 - จ่ายจากเงินรายได้ (รหัสบัญชี  220700)   

งบดําเนินงาน รวม 124,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,400 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,400 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ของพนักงานเทศบาล
สังกัดงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข   กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541  
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559
 - จ่ายจากเงินรายได้   (รหัสบัญชี  310500)  

ค่าใช้สอย รวม 34,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของทางเทศบาล  เช่น
วารสาร  ข่าวประชาสัมพันธ์  สือวิทยุ  ฯลฯ   
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  331100)   

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 2,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึง
อย่างใด  ซึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์
หรือสิงก่อสร้างอย่างใด  เช่น จ้างแรงงาน  ค่าบริการในการ
กําจัดสิงปฏิกูล  จ้างเหมาอืน ๆ ในการดําเนินการต่าง ๆ 
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 320100)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าพาหนะ  
ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าเช่าทีพัก  ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555      แก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 320300)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม  บํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ   
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 320400)

ค่าวัสดุ รวม 51,300 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 18,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น  กระดาษ ปากกา  
นํายาลบคําผิด  นําดืมสําหรับบริการประชาชน  ฯลฯ
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  330100)  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,800 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น  หลอดไฟฟ้า  
สวิทซ์ไฟฟ้า  ดอกลําโพง  ฯลฯ 
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  330200)   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 4,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แก้วนํา 
ผงซักฟอก   แปรง  ไม้กวาด ฯลฯ   
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  330300)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,700 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะต่าง  ๆ เช่น  ไขควง  ยางรถ  
หัวเทียน  แบตเตอรี   ฯลฯ     
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  330700) 
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 1,800 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง  ๆ  เช่น นํามัน
เชือเพลิง  นํามันเครือง ฯลฯ  
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  330800)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 4,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   
เช่น  แอลกฮอล์  ออกซิเจน  เคมีภัณฑ์  สําลีและผ้าพันแผล ฯลฯ       
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  330900)  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 18,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง  ๆ   เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึก  กระดาษต่อเนือง  เมาส์  ฯลฯ       
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  331400)

  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 31,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  ศูนย์สุขภาพชุมชน และอาคารทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข  
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  340100)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่านําประปาศูนย์สุขภาพชุมชน และอาคารทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข ฯ 
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  340200)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ศูนย์สุขภาพชุมชน
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  340300)  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 9,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าอินเตอร์เน็ต  ค่าบํารุงรักษาระบบอินเตอร์เน็ต  ฯลฯ
   
ของศูนย์สุขภาพชุมชน   
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  340500) 
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งบลงทุน รวม 13,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 13,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน  จํานวน 3 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะ  เก้าอีสํานักงาน มีพนักพิงและทีท้าวแขน 2 ข้าง  
ขาเหล็กชุบโครเมียม  มีล้อเลือน  
- จัดซือตามราคาทีเคยซือครังหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ 2561 - 2564)         
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 13 ลําดับที  4
- จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 410100)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 307,060 บาท
งบดําเนินงาน รวม 207,060 บาท
ค่าใช้สอย รวม 207,060 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 4,260 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์  
ในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  เพือดําเนินการตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ฯ  
 - ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที  มท 0810.5/
ว 2072   ลงวันที 5 กรกฏาคม 2561 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ 2561 - 2564) 
เพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี พ.ศ. 2561 หน้าที  9 ลําดับที  3
 - จ่ายจากเงินอุดหนุน   (รหัสบัญชี  320100)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 11,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  เช่น ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอืน  ฯลฯ
 - เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/
ว 0120  ลงวันที  12  มกราคม 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  77  ลําดับที  2
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  320300 )

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําด้านสุขภาพ จํานวน 170,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ด้านสุขภาพ  เช่น ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์  ค่าอาหาร
ค่าทีพัก ค่ายานพาหนะ  ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  
พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4  ปี (พ.ศ 2561 - 2564)  
เพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี พ.ศ. 2561  หน้าที  8   ลําดับที  1
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 320300 )
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระราช
ปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี

จํานวน 21,300 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า          ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี   เช่น ค่าจัดซือวัคซีน และอุปกรณ์ในการฉีด  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด  ที มท 0810.5/ว 2072 
ลงวันที  5  กรกฎาคม  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4  ปี (พ.ศ 2561 - 2564) 
เพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี พ.ศ. 2561 หน้าที  8  ลําดับที  2
 - จ่ายจากเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  320300 )

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้านในเวียง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายอุดหนุน ให้กับหมู่บ้านในเวียง  หมู่ที 2 เพือดําเนินการ
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  ดังนี
     1) โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
          เป็นจํานวนเงิน  10,185.- บาท  
     2) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  
          เป็นจํานวนเงิน  8,970.- บาท
     3) โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
          สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   เป็นจํานวนเงิน  845.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เพิมเติม (ฉบับที 2 )  ประจําปี พ.ศ. 2561  หน้าที22  ลําดับที 1
- จ่ายจากเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 610400)

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้านเวียงแก้ว จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายอุดหนุน ให้กับหมู่บ้านเวียงแก้ว  หมู่ที 8 เพือดําเนินการ
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  ดังนี
     1) โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
          เป็นจํานวนเงิน  10,185.- บาท  
     2) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  
          เป็นจํานวนเงิน  8,970.- บาท
     3) โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
          สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   เป็นจํานวนเงิน  845.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เพิมเติม (ฉบับที 2 )  ประจําปี พ.ศ. 2561  หน้าที 22  ลําดับที 1
- จ่ายจากเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 610400)
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้านเวียงดอนชัย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายอุดหนุน ให้กับหมู่บ้านเวียงดอนชัย  หมู่ที 12 เพือดําเนินการ
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  ดังนี
     1) โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
          เป็นจํานวนเงิน  10,185.- บาท  
     2) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  
          เป็นจํานวนเงิน  8,970.- บาท
     3) โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
          สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   เป็นจํานวนเงิน  845.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เพิมเติม (ฉบับที 2 )  ประจําปี พ.ศ. 2561  หน้าที 22  ลําดับที 1
- จ่ายจากเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 610400)

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้านสบสม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายอุดหนุน ให้กับหมู่บ้านสบสม  หมู่ที  3  เพือดําเนินการ
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  ดังนี
     1) โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
          เป็นจํานวนเงิน  10,185.- บาท  
     2) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  
          เป็นจํานวนเงิน  8,970.- บาท
     3) โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
          สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   เป็นจํานวนเงิน  845.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เพิมเติม (ฉบับที 2 )  ประจําปี พ.ศ. 2561  หน้าที 22  ลําดับที 1
- จ่ายจากเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 610400)

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้านหาดไคร้ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายอุดหนุน ให้กับหมู่บ้านหาดไคร้  หมู่ที  7 เพือดําเนินการ
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  ดังนี
     1) โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
          เป็นจํานวนเงิน  10,185.- บาท  
     2) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  
          เป็นจํานวนเงิน  8,970.- บาท
     3) โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
          สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   เป็นจํานวนเงิน  845.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เพิมเติม (ฉบับที 2 )  ประจําปี พ.ศ. 2561  หน้าที 22  ลําดับที 1
- จ่ายจากเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 610400)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

จํานวน 60,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน       เช่น การให้
ความช่วยเหลือ  กรณีเกิดสาธารณภัย  เกิดโรคติดต่อ  การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต  ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ 2561 - 2564)  
เพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี พ.ศ. 2561 หน้าที 10  ลําดับที  1
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 320300 )

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,068,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,068,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,010,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 1,000,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึง
อย่างใดซึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง      ต่อเติมครุภัณฑ์
หรือสิงก่อสร้างอย่างใด   เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ตัดหญ้า  
กวาดถนนและงานบริหารสาธารณสุขอืน ๆ 
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  320100)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม  บํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ    
 - จ่ายจากเงินรายได้ / เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  320400)  

ค่าวัสดุ รวม 58,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 9,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง  ๆ เช่น  แก้วนํา  
ผงซักฟอก แปรง  ไม้กวาด    ฯลฯ  
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  330300)  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 27,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง  ๆ  เช่น นํามัน
เชือเพลิง  นํามันเครือง  ฯลฯ   
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  330800)   
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 4,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   
เช่น  แอลกฮอล์  ออกซิเจน  เคมีภัณฑ์  สําลีและผ้าพันแผล ฯลฯ       
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  330900)  

วัสดุการเกษตร จํานวน 18,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น  พันธ์พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา  
ใบมีด เชือก ฯลฯ       
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  331000) 

งานไฟฟ้าถนน รวม 331,100 บาท
งบบุคลากร รวม 168,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 168,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง    ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
และตําแหน่งอืน ๆ ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  
 -  จ่ายจากเงินรายได้   (รหัสบัญชี  220700)

งบดําเนินงาน รวม 115,100 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,100 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าติดตังประปา จํานวน 3,600 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังมิเตอร์ประปา  บริเวณ
ห้องนําหน้าวัดหาดไคร้
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 320100)

ค่าติดตังไฟฟ้า จํานวน 21,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังมิเตอร์ไฟฟ้า  บริเวณอาคาร  
OTOP  และอาคารพิพิธภัณฑ์ปลาบึก
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 320100)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 90,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น  หลอดไฟฟ้า  
สวิทซ์ไฟฟ้า  ดอกลําโพง  ฯลฯ  
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  330200) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 48,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 48,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้า จํานวน 48,000 บาท
 - เพือจ่ายอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอเชียงของ
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า  จากปากซอย 23 ถึง 
อาคาร OTOP
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ 2561 - 2564)  
เพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี พ.ศ. 2561 หน้าที 18 ลําดับที  1
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  610200 )

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,065,960 บาท
งบบุคลากร รวม 779,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 779,460 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 713,640 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง  พนักงานขับรถ
บรรทุกขยะ     คนงานประจํารถขยะ       และตําแหน่งอืน ๆ 
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  
 - จ่ายจากเงินรายได้   (รหัสบัญชี   220600)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 65,820 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง 
ตําแหน่ง  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ  คนงานประจํารถขยะ
และตําแหน่งอืน ๆ ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  
 - จ่ายจากเงินรายได้     (รหัสบัญชี  220800)

งบดําเนินงาน รวม 286,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานจ้าง  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
 - จ่ายจากเงินรายได้ (รหัสบัญชี  310100)

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึง
อย่างใด  ซึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์
หรือสิงก่อสร้างอย่างใด  เช่น จ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ  ฯลฯ
 - จ่ายจากเงินรายได้ / เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  320100)  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม  บํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ   
- จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  320400)  

ค่าวัสดุ รวม 131,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 9,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แก้วนํา 
ผงซักฟอก   แปรง  ไม้กวาด ฯลฯ   
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  330300)  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 9,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ เช่น ไขควง ยางรถ  
หัวเทียน  แบตเตอรี  ฯลฯ  
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  330700)  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง  ๆ  เช่น นํามัน
เชือเพลิง  นํามันเครือง ฯลฯ  
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  330800)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 4,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   เช่น  แอล
กฮอล์  ออกซิเจน  เคมีภัณฑ์  สําลีและผ้าพันแผล ฯลฯ       
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  330900)   

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 9,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น  เสือ  ถุงเท้า  รองเท้า 
หมวก ฯลฯ       
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  331200)  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินและชุมชน จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินและชุมชน เช่น ค่าวัสดุ ค่ารับรอง ฯลฯ
 - ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท0808.2/
ว 3028  ลงวันที  6  มิถุนายน  2561
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  133    ลําดับที  1
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 320300 )
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โครงการดูแลทรัพยากรและสิงแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน 40,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดูแลทรัพยากรและ
สิงแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าต้นไม้ ดอกไม้ ฯลฯ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  104  ลําดับที  2
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  320300 )

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เช่น ค่าสถานที ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  121  ลําดับที 2
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  320300 )

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพถนนคนเดินในเขตเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพถนนคนเดินในเขตเทศบาล         เช่น ค่าตกแต่งสถานที 
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  59  ลําดับที  2
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  320300 )

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและกลุ่มพลังมวลชน  ทีปฎิบัติงานให้
ท้องถิน

จํานวน 170,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นําชุมชนและกลุ่มพลังมวลชน ทีปฎิบัติงานให้ท้องถิน เช่น ค่าวัสดุ 
ค่ายานพาหนะ  ค่าอาหาร ค่าทีพัก ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  
พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  121  ลําดับที 2
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  320300 )

โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในชุมชน
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในชุมชนโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เช่น ค่าวัสดุ ฯลฯ
 - ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท0808.2/
ว 3028  ลงวันที  6  มิถุนายน  2561  ข้อ 3.3.3
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  109  ลําดับที   8
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 320300 )
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โครงการส่งเสริมการจัดการนําเสียในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดการ
นําเสียในชุมชน เช่น ค่าวัสดุสาธิต ค่าอาหาร ค่าจัดทําเอกสาร ฯลฯ
 - ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท0808.2/
ว 3028  ลงวันที  6  มิถุนายน  2561  (ข้อ 3.4.4)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  106  ลําดับที  2
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  320300 )

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ เช่น ค่าอาหาร ค่าสมานาคุณวิทยากร ค่าป้าย ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  59  ลําดับที  1
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  320300 )

โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรม
กลุ่มพัฒนาสตรี เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  121  ลําดับที  1
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 320300 )

โครงการอบรมผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมผู้สูงอายุ
เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี   (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  82  ลําดับที  1
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 320300 )
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดการแข่งขันกีฬาหรือและนันทนาการ จํานวน 80,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาหรือและนันทนาการ เช่น ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน
ค่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทน เงินรางวัล  ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานที ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  86 และ 87   ลําดับที  6
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 320300 )

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายตําบลเวียง จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายอุดหนุนให้กับโรงเรียนอนุบาลเชียงของ  เป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายตําบลเวียง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  140  ลําดับที  10
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  610200 )

เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงราย จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายอุดหนุนให้กับองค์กรกีฬา   เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงราย
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  140  ลําดับที  11
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 610300 )
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 537,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลร่วมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลร่วมงาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน เช่น ค่าสถานที  ค่าโฆษณา ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  85  ลําดับที  4
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 320300 )

โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
เข้าพรรษา เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที  ค่าโฆษณา ฯลฯ
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  85  ลําดับที  3
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  320300 )

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าสาธารณูปโภค  
ค่าวัสดุอืน ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  85  ลําดับที  2
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  320300 )

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์  เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที  ค่าสาธารณูปโภค 
ค่ามหรสพ ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  85  ลําดับที  1
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 320300 )
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งบเงินอุดหนุน รวม 207,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 207,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์จังหวัดเชียงราย จํานวน 2,000 บาท
 - เพือจ่ายอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอเชียงของ  
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
สงกรานต์จังหวัดเชียงราย
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4  ปี  (พ.ศ 2561 - 2564)  
เพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี พ.ศ. 2561  หน้าที  23  ลําดับที   1  
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  610200 )

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์อําเภอเชียงของ จํานวน 15,000 บาท
 - เพือจ่ายอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอเชียงของ  
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
สงกรานต์อําเภอเชียงของ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4  ปี  (พ.ศ 2561 - 2564)  
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) ประจําปี พ.ศ. 2561 หน้าที  9  ลําดับที 1
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 610200 )

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการจัดงานประเพณีสรงนําพระธาตุวัดพระแก้ว จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายอุดหนุนให้กับวัดพระแก้ว   เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดงานประเพณีสรงนําพระธาตุวัดพระแก้ว
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  139  ลําดับที  6
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 610400 )

โครงการจัดงานประเพณีสรงนําพระธาตุวัดหลวง จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายอุดหนุนให้กับวัดหลวง   เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดงานประเพณีสรงนําพระธาตุวัดหลวง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  139  ลําดับที  5
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 610400 )
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โครงการจัดงานประเพณีสรงนําหลวงพ่อเพชร จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายอุดหนุนให้กับวัดศรีดอนชัย   เป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานประเพณีสรงนําหลวงพ่อเพชร
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  138  ลําดับที  4
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 610400 )

โครงการจัดงานวันอัฐมีบูชา จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายอุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมอําเภอเชียงของ  
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันอัฐมีบูชา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  138  ลําดับที  2
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 610400 )

โครงการบรรพชา  อุปสมบท พระภิกษุสามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดู
ร้อน

จํานวน 20,000 บาท

 - เพือจ่ายอุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมอําเภอเชียงของ  
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบรรพชา อุปสมบท พระภิกษุ สามเณร
และบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564)   หน้าที  138  ลําดับที  1
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  610400 )

โครงการสืบชะตาเมืองเชียงของ จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายอุดหนุนให้กับวัดสบสม   เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สืบชะตาเมืองเชียงของ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  138  ลําดับที  3
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 610400 )

โครงการสืบสานวัฒธรรมล้านนาทําบุญฟังเทศน์มหาชาติชาดก จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายอุดหนุนให้กับวัดหาดไคร้   เป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสืบสานวัฒธรรมล้านนาทําบุญฟังเทศน์มหาชาติชาดก
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  139  ลําดับที  7
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 610400 )
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,883,940 บาท
งบบุคลากร รวม 1,363,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,363,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,081,440 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน    ตําแหน่ง   
นักบริหารงานช่าง    นายช่างโยธา   เจ้าพนักงานธุรการ
และตําแหน่งอืน ๆ    ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  
 - จ่ายจากเงินรายได้   (รหัสบัญชี  220100) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  นักบริหารงานช่าง      
 - จ่ายจากเงินรายได้    (รหัสบัญชี   220300) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง    ตําแหน่ง   คนงานทัวไป
และตําแหน่งอืน ๆ    ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  
 - จ่ายจากเงินรายได้    (รหัสบัญชี  220700) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  
ตําแหน่ง คนงานทัวไป    และตําแหน่งอืน ๆ ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง  
 - จ่ายจากเงินรายได้    (รหัสบัญชี  220800)

งบดําเนินงาน รวม 520,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 128,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 105,600 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน      ของพนักงานเทศบาลสังกัด 
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน     พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559
- จ่ายจากเงินรายได้   (รหัสบัญชี  310400) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 23,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    ของพนักงานเทศบาล  
สังกัด งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน   พ.ศ. 2541  
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559
- จ่ายจากเงินรายได้    (รหัสบัญชี  310500)
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึง
อย่างใด  ซึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง     ต่อเติมครุภัณฑ์
หรือสิงก่อสร้างอย่างใด  เช่น จ้างออกแบบ จ้างผู้ควบคุมงาน 
จ้างแรงงาน จ้างเครืองจักร ฯลฯ
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  320100) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าพาหนะ  
ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าเช่าทีพัก  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555      แก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559
- จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  320300)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม  บํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  320400)

ค่าวัสดุ รวม 231,900 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 13,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น  กระดาษ
ปากกา  นํายาลบคําผิด  นําดืมสําหรับบริการประชาชน  ฯลฯ
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  330100)  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง  ๆ เช่น  ปูนซีเมนต์  ทราย  
ท่อนําและอุปกรณ์ประปา  ฯลฯ   
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  330600) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 9,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ เช่น ไขควง  
ยางรถ  หัวเทียน  แบตเตอรี  ฯลฯ  
- จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน   (รหัสบัญชี  330700)   
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 27,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง  ๆ  เช่น นํามัน
เชือเพลิง  นํามันเครือง ฯลฯ  
- จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน   (รหัสบัญชี  330800)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 900 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   เช่น  
แอลกฮอล์  ออกซิเจน  เคมีภัณฑ์  สําลีและผ้าพันแผล ฯลฯ       
- จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  330900)   

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 4,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น  เสือ  ถุงเท้า  
รองเท้า หมวก ฯลฯ       
- จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  331200) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 27,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง  ๆ   เช่น  อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  กระดาษต่อเนือง  เมาส์  ฯลฯ       
- จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  331400)   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสวนสาธารณะ  และสถานทีทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองช่าง    
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน    (รหัสบัญชี  340100)  

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสวนสาธารณะ และสถานทีทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองช่าง    
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  340100)

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 5,222,960 บาท
งบบุคลากร รวม 165,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 165,060 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 144,120 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง  ช่างก่อสร้าง  และ
ตําแหน่งอืน ๆ ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
 - จ่ายจากเงินรายได้  (รหัสบัญชี  220700)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,940 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง ตําแหน่ง
ช่างก่อสร้าง  และตําแหน่งอืน ๆ ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
 - จ่ายจากเงินรายได้     (รหัสบัญชี  220800)  

งบลงทุน รวม 5,057,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 361,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
โครงการจัดซือพร้อมติดตังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 361,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพร้อมติดตังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  
ขนาดกว้าง 1.50  เมตร   สูง 3.15 เมตร   จํานวน 5 ซุ้ม
และขนาดกว้าง 3.00 เมตร  สูง 5.55 เมตร   จํานวน 1 ซุ้ม
 - โดยมีคุณลักษณะดังนี
     1)กรอบรูปไฟเบอร์กลาส  ขนาดไม่น้อยกว่า 3.30 x 5.70 เมตร
     2)ประดับตราสัญญลักษณ์  ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร
     3)ประดับด้วยลายไทยกนก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 x 1.60 เมตร
     4) ประดับด้วยปฎิมากรรมลอยตัวเทวดา  ขนาดไม่น้อยกว่า 
          2.90 เมตร
     5)ประดับด้วยครุฑไฟเบอร์กลาส  ขนาดไม่น้อยกว่า  0.60 เมตร
     6)ประดับด้วยป้ายทรงพระเจริญ ไฟเบอร์กลาส  ขนาดไม่น้อยกว่า
         0.38 x3.80 เมตร
     7) ประดับด้วย พานพุ่ม ไฟเบอร์กลาส เงิน-ทอง  ขนาดไม่น้อยกว่า 
          1.10 เมตร
 - จัดซือตามราคาท้องตลาด
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เพิมเติม  ฉบับที 2  ประจําปี 2561 หน้าที   27  ลําดับที  15 
- จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 411700)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,696,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  ถนนซอย 3 บ้านวัดหลวง  หมู่ที 2 จํานวน 39,900 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  ซอย 3  บ้านวัดหลวง
หมู่ที  2   ขนาดกว้าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร     ความยาว 
14 เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  56  ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  เลขที  21/2561
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4  ปี (พ.ศ 2561 - 2564) 
เปลียนแปลง (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2561 หน้าที  3 ลําดับที   1
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 421000)

เงินชดเชยการเปลียนแปลงของค่างาน  (ค่า K) จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)
- เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เมือวันที 22  สิงหาคม  2532
- จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการขยายผิวจราจร  ถนนสายเวียงดอนชัย - ทุ่งดุก จํานวน 149,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจร  ถนนสายเวียงดอนชัย - ทุ่งดุก  
ฝังทิศเหนือ  พืนทีผิวจราจร  124  ตร.ม.  และฝังทิศใต้  พืนที
ผิวจราจร  105  ตร.ม.  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ  เลขที 19/2561
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เพิมเติม  ฉบับที  2  ประจําปี  พ.ศ. 2561  หน้าที   13  ลําดับที   1
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  421100)

โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคาร OTOP  และปรับภูมิทัศน์โดยรอบ จํานวน 2,250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นปรับปรุงอาคาร  OTOP  งานห้องโถงชันบนพืนที  
400 ตร.ม.  เทลานคอนกรีต  290  ตร.ม.       ทํารางระบายนํา  
ความยาว  89  เมตร  และงานห้องนํา  จํานวน  5 ห้อง  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  เลขที  17/2561
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี   (พ.ศ 2561 - 2564)
เปลียนแปลง (ฉบับที 2) ประจําปี พ.ศ. 2561 หน้าที  6 ลําดับที 1
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี .421100)

โครงการปรับปรุงผิวจราจร  ภายในพืนทีเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จํานวน 228,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร  ภายในพืนทีเทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ   พืนทีรวมไม่น้อยกว่า  355  ตร.ม.   ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  เลขที  22/2561
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี   (พ.ศ 2561 - 2564) 
เพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี พ.ศ. 2561  หน้าที  13 ลําดับที  3
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 421100)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายนําบริเวณถนนข้าง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

จํานวน 497,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายนํา
บริเวณถนนข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงของ    โดยดําเนินการ
ปรับปรุงผิวจราจรถนนด้านทิศใต้         พืนที  348  ตร.ม.   
พร้อมยกฝาบ่อจํานวน 4 ฝา  และงานก่อสร้างรางระบายนํา
กว้าง  0.20  เมตร  ลึก  0.30 เมตร  ความยาว 60  เมตร
ถนนด้านทิศตะวันตก   ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ  เลขที  18/2561
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ 2561 - 2564) 
เพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี พ.ศ. 2561 หน้าที  13  ลําดับที  2
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 421100)
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โครงการปรับปรุงฝารางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 11  ถนน
สายกลาง  (ซอยธนาคารกรุงไทย)

จํานวน 298,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝารางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 11 ถนนสายกลาง (ซอยธนาคารกรุงไทย)  ด้านทิศเหนือ
ขนาดกว้าง  0.70  เมตร  ยาว  139  เมตร         ด้านทิศใต้  
กว้าง  0.52  เมตร  ยาว  139  เมตร   ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  เลขที  20/2561
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ 2561 - 2564) 
เพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี พ.ศ. 2561  หน้าที 15  ลําดับที  1
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 421100)

โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์  ภายในบริเวณสุสานทุ่งฟ่อน จํานวน 818,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์   ภายในบริเวณ
สุสานทุ่งฟ่อน  โดยดําเนินการรือหลังคาเดิม  ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์  พืนที  355  ตร.ม.        ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  เลขที  15/2561
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ 2561 - 2564)  
เปลียนแปลง (ฉบับที 2)   ประจําปี พ.ศ. 2561 หน้าที  7 ลําดับที  2
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 421100)

โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ (ฝังตะวันออก)  จํานวน 2 หลัง  ภาย
ในบริเวณสุสานทุ่งฟ่อน

จํานวน 407,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์   (ฝังตะวันออก) 
จํานวน 2 หลัง ภายในบริเวณสุสานทุ่งฟ่อน    โดยดําเนินการ
รือหลังคาเดิม  จํานวน 2 หลัง   ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  
พืนที  230  ตร.ม.      ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ  เลขที  16/2561
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ 2561 - 2564) 
เพิมเติม (ฉบับที 1) ประจําปี พ.ศ. 2561 หน้าที  10 ลําดับที  8
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 421100) 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,441,460 บาท
งบกลาง รวม 9,441,460 บาท
งบกลาง รวม 9,441,460 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 225,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าเงินต้น  เงินกู้ยืมเพือซือรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย
ให้แก่   สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  (กสท)      ปีที  5  
ตามสัญญาลงวันที 16 กรกฎาคม  2556 
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน    (รหัสบัญชี 110100) 
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ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 44,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบีย เงินกู้ยืมเพือซือรถยนต์บรรทุกขยะแบบ
อัดท้าย ให้แก่  สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  (กสท)  
ปีที  5   ตามสัญญาลงวันที 16  กรกฎาคม 2556 
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  110200)  

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 178,340 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้าง 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน   ก.จ.   ก.ท.      และ ก.อบต
ด่วนทีสุดที  มท  0809.5/ ว 9   ลงวันที  22  มกราคม  2557  
และพระราชบัญญัติประกันสังคม    (รหัสบัญชี 110300) ดังนี
     1. ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นจํานวนเงิน  171,500.- บาท    
     2. ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน  เป็นจํานวนเงิน  6,840.- บาท   
          ตังจ่ายตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย     ด่วนมาก ที  
          มท 0809.4/ว 1875  ลงวันที 21  มิถุนายน  2561 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,303,600 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ  ในเขตเทศบาล ฯ  
 - ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที  มท 0809.6/
ว 2076  ลงวันที 5  กรกฎาคม  2561  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
พ.ศ. 2552   และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  103  ลําดับที    1
 - จ่ายจากเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  110700)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,056,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พิการ  ในเขตเทศบาล ฯ  
 - ตังจ่ายตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที  มท 0809.6/
ว 2076  ลงวันที 5  กรกฎาคม  2561 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2559   รวมถึงหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  103  ลําดับที    2
 - จ่ายจากเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  110800)
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ในเขตเทศบาล ฯ  
 - ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที  มท 0809.6/
ว 2076  ลงวันที 5  กรกฎาคม  2561 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน   4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   
หน้าที  103  ลําดับที    3
 - จ่ายจากเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  110900)

สํารองจ่าย จํานวน 127,600 บาท
 - เพือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน  หรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน  หรือกรณีจําเป็นเหมาะสม
  - ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท0808.2/
ว 3028  ลงวันที  6  มิถุนายน  2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2560
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  111000)  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 40,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในอัตรา
ร้อยละเศษหนึงส่วนหกของรายรับจริงปีทีผ่านมาไม่รวม เงินอุดหนุน  
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 111100)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง  บุคลากรสนับสนุนการสอน จํานวน 14,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ของบุคลากรสนับสนุน
การสอน  และพนักงานจ้าง  ทีส่วนกลางจัดสรร
 -  ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที  มท 0809.4/
ว 1893  ลงวันที 22  มิถุนายน  2561    
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต   
ด่วนทีสุดที  มท  0809.5/ ว 9   ลงวันที  22  มกราคม  2557   
และพระราชบัญญัติประกันสังคม   
 - จ่ายจากเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 111100)

เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนที จํานวน 130,000 บาท
 - เป็นไปตามแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564)   หน้าที   141   ลําดับที  2
 - จ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือ เงินอุดหนุน   (รหัสบัญชี  111100)
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าทําศพ    ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง
ของ  เทศบาล  ฯ   ทีเสียชีวิตระหว่างรับราชการ   
 - จ่ายจากเงินรายได้   (รหัสบัญชี  111200)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 474,660 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
  - ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.5/ว 2305
ลงวันที   26  กรกฏาคม  2561
 - โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2500      และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 7) 
พ.ศ. 2548    และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2546 
 - จ่ายจากเงินรายได้   (รหัสบัญชี  120100)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 58,560 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ  
 - ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท0808.2/
ว 3028  ลงวันที  6  มิถุนายน  2561
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  ที  มท 0808.5/ว 29  ลงวันที  12  กรกฏาคม  2560  
และที มท 0808.5/ ว 30   ลงวันที  12  กรกฎาคม  2560  
 - จ่ายจากเงินรายได้ (รหัสบัญชี  120200)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 628,700 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 
 - จ่ายจากเงินรายได้ (รหัสบัญชี  120900)  
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 44,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 628,700

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

40,500

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมพนักงาน
จ้าง  บุคลากรสนับ
สนุนการสอน

14,000

เงินสมทบกองทุน
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถินหรือพืนที

130,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 225,500

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 178,340

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,303,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

474,660

สํารองจ่าย 127,600

เบียยังชีพคนพิการ 1,056,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 58,560

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 44,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 628,700

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

40,500

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมพนักงาน
จ้าง  บุคลากรสนับ
สนุนการสอน

14,000

เงินสมทบกองทุน
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถินหรือพืนที

130,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 225,500

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 178,340

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,303,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

474,660

สํารองจ่าย 127,600

เบียยังชีพคนพิการ 1,056,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 58,560

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 360,120 881,640 174,000 958,560

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 12,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 44,940 65,820 69,120

เงินเดือนพนักงาน 1,081,440 985,560 3,212,310

เงินวิทยฐานะ 84,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 60,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 23,000 8,400

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 105,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ 2,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000 1,100,000 6,260 563,000

ค่าซักฟอก

ค่าติดตังประปา 3,600

ค่าติดตังไฟฟ้า 21,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 707,040 505,440 3,586,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 126,600 138,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 113,100 292,980

เงินเดือนพนักงาน 300,240 5,382,240 10,961,790

เงินวิทยฐานะ 84,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 486,600 488,760 975,360

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 354,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,100 77,700 117,200

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

25,200 40,000 65,200

ค่าเช่าบ้าน 27,600 256,800 390,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 15,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 120,000 120,000

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ 30,000 32,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 353,000 2,032,260

ค่าซักฟอก 2,000 2,000

ค่าติดตังประปา 3,600

ค่าติดตังไฟฟ้า 21,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเช่า
เครืองถ่ายเอกสาร

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ค่าเบียประกัน

ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปก
หนังสือ  ค่าจัดซือ
นิตยสาร  หนังสือพิมพ์ 
 หนังสือกฏหมาย

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
จัดการแข่งขันกีฬา
หรือและนันทนาการ

80,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เทศบาลร่วมงาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการทังใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

40,000 20,000 70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการทังใน
และนอกราชอาณาจักร

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

โครงการ 5 ส.ต่อเนือง

โครงการจัดการความรู้ 
(Knowledge  
Management : 
KM)

โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเช่า
เครืองถ่ายเอกสาร 50,000 50,000

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 30,000 30,000

ค่าเบียประกัน 20,000 20,000

ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปก
หนังสือ  ค่าจัดซือ
นิตยสาร  หนังสือพิมพ์ 
 หนังสือกฏหมาย

10,000 10,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 32,000 32,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
จัดการแข่งขันกีฬา
หรือและนันทนาการ

80,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เทศบาลร่วมงาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการทังใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

130,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการทังใน
และนอกราชอาณาจักร

30,000 140,000 170,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

1,000 1,000

โครงการ 5 ส.ต่อเนือง 10,000 10,000

โครงการจัดการความรู้ 
(Knowledge  
Management : 
KM)

5,000 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล 20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
วันอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.)

โครงการจัดงาน
ประเพณีเข้าพรรษา 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 100,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินและ
ชุมชน

20,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

60,000

โครงการดูแล
ทรัพยากรและสิงแวด
ล้อมและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์

40,000

โครงการป้องกันภัย
หนาว

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 11,500

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการพัฒนาและส่ง
เสริมศักยภาพถนนคน
เดินในเขตเทศบาล

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
วันอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.)

10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเข้าพรรษา 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 100,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินและ
ชุมชน

20,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 30,000 30,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

60,000

โครงการดูแล
ทรัพยากรและสิงแวด
ล้อมและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์

40,000

โครงการป้องกันภัย
หนาว 50,000 50,000

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 11,500

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000 20,000

โครงการพัฒนาและส่ง
เสริมศักยภาพถนนคน
เดินในเขตเทศบาล

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน
และกลุ่มพลังมวลชน  
ทีปฎิบัติงานให้ท้องถิน

170,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําด้าน
สุขภาพ

170,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล

โครงการระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย
สาธารณะภายในเขต
เทศบาล(WiFi Free 
Zone)
โครงการเลือกตัง
สมาชิกสภาเทศบาล 
และผู้บริหารกรณีครบ
วาระ

โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคต
โครงการส่งเสริมการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อมในชุมชนโดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดการนําเสียในชุมชน 20,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารี
จประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิน

350,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน
และกลุ่มพลังมวลชน  
ทีปฎิบัติงานให้ท้องถิน

170,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําด้าน
สุขภาพ

170,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล

20,000 20,000

โครงการระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย
สาธารณะภายในเขต
เทศบาล(WiFi Free 
Zone)

10,000 10,000

โครงการเลือกตัง
สมาชิกสภาเทศบาล 
และผู้บริหารกรณีครบ
วาระ

220,000 220,000

โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคต 5,000 5,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อมในชุมชนโดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดการนําเสียในชุมชน 20,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารี
จประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิน

350,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2,419,890

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี

21,300

โครงการให้บริการของ
หน่วยบริการแพทย์ฉุก
เฉิน (EMS)  เทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ

โครงการอบรมกลุ่ม
พัฒนาสตรี 20,000

โครงการอบรมผู้สูง
อายุ 50,000

โครงการอบรมเพิม
ประสิทธิภาพคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา
ท้องถิน  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา 
 และพนักงานจ้าง

โครงการอํานวยความ
สะดวกปลอดภัยถนน
ทุกสายบนพืนที
เทศบาล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 60,000 10,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 4,500 9,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,000 9,000 2,700

วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,000 18,000 9,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 90,000 1,800 4,500

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 27,000 127,000 1,800

วัสดุกีฬา 4,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2,419,890

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี

21,300

โครงการให้บริการของ
หน่วยบริการแพทย์ฉุก
เฉิน (EMS)  เทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ

20,000 20,000

โครงการอบรมกลุ่ม
พัฒนาสตรี 20,000

โครงการอบรมผู้สูง
อายุ 50,000

โครงการอบรมเพิม
ประสิทธิภาพคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา
ท้องถิน  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา 
 และพนักงานจ้าง

50,000 50,000

โครงการอํานวยความ
สะดวกปลอดภัยถนน
ทุกสายบนพืนที
เทศบาล

30,000 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 105,000 285,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 9,000 22,500

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 45,000 4,500 70,200

วัสดุคอมพิวเตอร์ 67,500 121,500

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,500 4,500 105,300

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 54,000 72,000 281,800

วัสดุกีฬา 4,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,000 4,500

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 900 9,000 4,500

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,299,000

วัสดุการเกษตร 18,000

วัสดุก่อสร้าง 150,000 4,500

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,500

วัสดุสํานักงาน 13,500 18,000 13,500

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 9,000 24,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000 5,000 35,000

ค่าไฟฟ้า 60,000 12,000 90,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 13,500

จัดซือเครืองปรับ
อากาศแบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง

42,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ 7,900

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองกําเนิด
ไฟฟ้า

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,000 40,500

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 9,000 23,400

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,299,000

วัสดุการเกษตร 18,000

วัสดุก่อสร้าง 9,000 163,500

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,800 15,300

วัสดุสํานักงาน 81,000 126,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 250,000 283,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000 30,000 110,000

ค่าไฟฟ้า 50,000 250,000 462,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 25,000 35,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 13,500

จัดซือเครืองปรับ
อากาศแบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง

42,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ 32,000 32,000

จัดซือเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ 7,900

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองกําเนิด
ไฟฟ้า 27,500 27,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่

ครุภัณฑ์อืน

โครงการจัดซือพร้อม
ติดตังซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ

361,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือเครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
SVGA จํานวน 1 
เครือง

จัดซือเครืองรับ
โทรทัศน์

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล.  ถนนซอย 3 
บ้านวัดหลวง  หมู่ที 2

39,900

เงินชดเชยการเปลียน
แปลงของค่างาน  (ค่า 
K)

10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ

150,000

โครงการขยายผิว
จราจร  ถนนสายเวียง
ดอนชัย - ทุ่งดุก

149,000

โครงการปรับปรุง ต่อ
เติมอาคาร OTOP  
และปรับภูมิทัศน์โดย
รอบ

2,250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่

5,000 10,000 15,000

ครุภัณฑ์อืน

โครงการจัดซือพร้อม
ติดตังซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ

361,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือเครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
SVGA จํานวน 1 
เครือง

13,300 13,300

จัดซือเครืองรับ
โทรทัศน์ 8,000 8,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล.  ถนนซอย 3 
บ้านวัดหลวง  หมู่ที 2

39,900

เงินชดเชยการเปลียน
แปลงของค่างาน  (ค่า 
K)

10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ

150,000

โครงการขยายผิว
จราจร  ถนนสายเวียง
ดอนชัย - ทุ่งดุก

149,000

โครงการปรับปรุง ต่อ
เติมอาคาร OTOP  
และปรับภูมิทัศน์โดย
รอบ

2,250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร  ภายในพืนที
เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

228,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรและก่อสร้างราง
ระบายนําบริเวณถนน
ข้างโรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

497,000

โครงการปรับปรุงฝา
รางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอย 11  
ถนนสายกลาง  (ซอย
ธนาคารกรุงไทย)

298,000

โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์  ภายใน
บริเวณสุสานทุ่งฟ่อน

818,000

โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ (ฝัง
ตะวันออก)  จํานวน 2 
หลัง  ภายในบริเวณ
สุสานทุ่งฟ่อน

407,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษา  วิจัยประเมินผล

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ในเวียง

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
เวียงแก้ว

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
เวียงดอนชัย

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
สบสม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร  ภายในพืนที
เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ

228,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรและก่อสร้างราง
ระบายนําบริเวณถนน
ข้างโรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

497,000

โครงการปรับปรุงฝา
รางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอย 11  
ถนนสายกลาง  (ซอย
ธนาคารกรุงไทย)

298,000

โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์  ภายใน
บริเวณสุสานทุ่งฟ่อน

818,000

โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ (ฝัง
ตะวันออก)  จํานวน 2 
หลัง  ภายในบริเวณ
สุสานทุ่งฟ่อน

407,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษา  วิจัยประเมินผล 12,000 12,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ในเวียง

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
เวียงแก้ว

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
เวียงดอนชัย

20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
สบสม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
หาดไคร้

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากีฬาจังหวัด
เชียงราย

10,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการจัดงาน
ประเพณีสรงนําพระ
ธาตุวัดพระแก้ว

30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสรงนําพระ
ธาตุวัดหลวง

30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสรงนําหลวง
พ่อเพชร

30,000

โครงการจัดงานวันอัฐ
มีบูชา 20,000

โครงการบรรพชา  
อุปสมบท พระภิกษุ
สามเณรและบวชศิลจา
ริณีภาคฤดูร้อน

20,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมกิงกาชาด
อําเภอเชียงของ
โครงการสืบชะตาเมือง
เชียงของ 30,000

โครงการสืบสานวัฒ
ธรรมล้านนาทําบุญฟัง
เทศน์มหาชาติชาดก

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า 48,000

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนศูนย์เครือข่าย
ตําบลเวียง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
หาดไคร้

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากีฬาจังหวัด
เชียงราย

10,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการจัดงาน
ประเพณีสรงนําพระ
ธาตุวัดพระแก้ว

30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสรงนําพระ
ธาตุวัดหลวง

30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสรงนําหลวง
พ่อเพชร

30,000

โครงการจัดงานวันอัฐ
มีบูชา 20,000

โครงการบรรพชา  
อุปสมบท พระภิกษุ
สามเณรและบวชศิลจา
ริณีภาคฤดูร้อน

20,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมกิงกาชาด
อําเภอเชียงของ

5,000 5,000

โครงการสืบชะตาเมือง
เชียงของ 30,000

โครงการสืบสานวัฒ
ธรรมล้านนาทําบุญฟัง
เทศน์มหาชาติชาดก

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า 48,000

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนศูนย์เครือข่าย
ตําบลเวียง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ
โครงการจัดงานเนือง
ในวันสําคัญของชาติ
ไทย

โครงการจัดงานพ่อขุน
เม็งรายมหาราชและ
งานกาชาดจังหวัด
เชียงราย

โครงการจัดงานพิธี
ถวายบังคมและวาง
พวงมาลา  เนืองในวัน
ปิยะมหาราช
โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลเดช  มหิ
ตลาธิเบศร์รามาธิบดี  
จักรรีนฤบดินทร  สยา
มินทราธิราช  บรม
นาถบพิตร

โครงการถวายเครือง
ราชสักการะเนืองใน
วันครบรอบวัน
สวรรคตและวันพระ
ราชสมภพสมเด็จย่า
โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมและ
ประเพณีสงกรานต์
จังหวัดเชียงราย

2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม

8,000 8,000

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ

10,000 10,000

โครงการจัดงานเนือง
ในวันสําคัญของชาติ
ไทย

5,000 5,000

โครงการจัดงานพ่อขุน
เม็งรายมหาราชและ
งานกาชาดจังหวัด
เชียงราย

20,000 20,000

โครงการจัดงานพิธี
ถวายบังคมและวาง
พวงมาลา  เนืองในวัน
ปิยะมหาราช

3,000 3,000

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลเดช  มหิ
ตลาธิเบศร์รามาธิบดี  
จักรรีนฤบดินทร  สยา
มินทราธิราช  บรม
นาถบพิตร

5,000 5,000

โครงการถวายเครือง
ราชสักการะเนืองใน
วันครบรอบวัน
สวรรคตและวันพระ
ราชสมภพสมเด็จย่า

4,000 4,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมและ
ประเพณีสงกรานต์
จังหวัดเชียงราย

2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมและ
ประเพณีสงกรานต์
อําเภอเชียงของ

15,000

โครงการอาหารกลาง
วัน 3,984,000

รวม 9,441,460 7,106,900 677,000 430,000 2,465,560 60,000 1,658,820 14,624,280
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมและ
ประเพณีสงกรานต์
อําเภอเชียงของ

15,000

โครงการอาหารกลาง
วัน 3,984,000

รวม 2,121,880 11,957,780 50,543,680
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