
พ้ืนที่ 1.80 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,854 คน

ชาย 1,808 คน

หญิง 2,046 คน

ขอ้มลู ณ วันที่ 19 ตลุาคม 2563

เทศบาลต าบลเวียงเชยีงของ
เขต/อ าเภอ เชยีงของ    จังหวัดเชยีงราย

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

222  หมู่ที่  12    ซอย-  ถนนสายกลาง  แขวง/ต าบล เวียง

  เขต/อ าเภอ เชยีงของ  จังหวัดเชยีงราย  57140



ส่วนที ่1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบำลต ำบลเวียงเชียงของ

อ ำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงรำย



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค ำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชกิสภำเทศบำลต ำบลเวียงเชยีงของ

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 30,696,339.66 บำท

1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 21,005,848.30 บำท

           บัดนี้ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลเวยีงเชียงของ จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณ
1. สถำนะกำรคลัง

1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีสถำนะ

1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไวโ้ดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 8 โครงกำร รวม 3,561,171.00 บำท
1.2 เงินกูค้งค้ำง จ ำนวน 711,108.00 บำท

1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 10,525,305.88 บำท
1.1.4 รำยกำรที่ได้กันเงินไวแ้บบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 7 โครงกำร รวม 

2. กำรบรหิำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2563
(1) รำยรับจริง จ ำนวน 33,574,276.36 บำท ประกอบด้วย

หมวดภำษีอำกร 380,061.00 บำท

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 563,351.50 บำท

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 437,898.56 บำท

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 0.00 บำท

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 4,270.00 บำท

หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 บำท

หมวดภำษีจัดสรร 8,130,669.30 บำท

(3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 32,541,929.14 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง จ ำนวน 8,776,500.59 บำท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,058,026.00 บำท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวตัถุประสงค์ จ ำนวน 298,912.50 บำท

งบด ำเนินงำน จ ำนวน 6,868,418.55 บำท
งบบุคลำกร จ ำนวน 12,781,690.00 บำท

งบรำยจ่ำยอื่น จ ำนวน 0.00 บำท
งบลงทุน จ ำนวน 396,240.00 บำท

(7) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินกู ้จ ำนวน 0.00 บำท

(4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวตัถุประสงค์ จ ำนวน 236,722.50 บำท
(5) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท
(6) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท

งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 3,719,080.00 บำท



รายรบัจรงิ

ปี  2562

2,334,355.34

692,376.10

360,720.53

47,673.48

0.00

3,435,125.45

22,595,558.67

22,595,558.67

25,039,234.00

25,039,234.00

51,069,918.12

รวมรายไดท้ี่รฐับาลอุดหนุน 27,299,580.00 27,476,420.00

รวม 51,820,080.00 52,376,920.00

รายไดท้ี่รฐับาลอุดหนุนให้

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 27,299,580.00 27,476,420.00

หมวดภาษีจัดสรร 21,344,000.00 21,436,000.00

รวมรายไดท้ี่รฐับาลเก็บแล้ว 21,344,000.00 21,436,000.00

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 3,176,500.00 3,464,500.00

รายไดท้ี่รฐับาลเก็บแล้ว

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 41,000.00 2,000.00

หมวดรายได้จากทุน 100,000.00 400,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม 512,500.00 511,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 363,000.00 401,000.00

รายไดจ้ัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 2,160,000.00 2,150,000.00

เทศบาลต าบลเวยีงเชียงของ
อ.เชียงของ  จ.เชียงราย

ประมาณการ

ปี 2563

ประมาณการ

ปี 2564

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



รายจายจริง

ป 2562

ประมาณการ

ป 2563

ประมาณการ

ป 2564

งบกลาง 8,979,683.97 10,014,290.00 10,595,485.00

งบบุคลากร 15,014,486.00 19,762,075.00 19,649,760.00

งบดําเนินงาน 10,758,347.98 11,296,415.00 11,256,875.00

งบลงทุน 778,040.00 5,852,300.00 6,057,800.00

งบรายจายอ่ืน 11,000.00 12,000.00 12,000.00

งบเงินอุดหนุน 4,293,052.30 4,883,000.00 4,805,000.00

39,834,610.25 51,820,080.00 52,376,920.00

39,834,610.25 51,820,080.00 52,376,920.00รวม

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย

จายจากงบประมาณ

รวมจายจากงบประมาณ



เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

สวนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ



แผนงานงบกลาง 10,595,485

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 52,376,920

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,115,480

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานเคหะและชุมชน 2,062,995

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 387,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,057,000

แผนงานการศึกษา 15,002,460

แผนงานสาธารณสุข 1,744,500

แผนงานสังคมสงเคราะห 50,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,053,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,308,980

ดานบริการชุมชนและสังคม

อ.เชียงของ  จ.เชียงราย

ดาน ยอดรวม
ดานบริหารทั่วไป

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ



หนา : 1/1

7,033,320 2,054,700

2,624,640 0

4,408,680 2,054,700

2,069,600 187,600

317,000 55,600

985,000 80,000

152,600 52,000

615,000 0

2,649,800 0

2,629,800 0

20,000 0

12,000 0

12,000 0

46,000 0

    รายจายอื่น 12,000

งบเงินอุดหนุน 46,000

    คาครุภัณฑ 2,629,800

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 20,000

งบรายจายอื่น 12,000

    คาวัสดุ 204,600

    คาสาธารณูปโภค 615,000

งบลงทุน 2,649,800

งบดําเนินงาน 2,257,200

    คาตอบแทน 372,600

    คาใชสอย 1,065,000

งบบุคลากร 9,088,020

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,640

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 6,463,380

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

อ.เชียงของ  จ.เชียงราย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวมงบ



หนา : 1/1

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

อ.เชียงของ  จ.เชียงราย

46,000 0

11,810,720 2,242,300

1,716,180 0

1,716,180 0

277,600 215,200

33,600 25,200

80,000 190,000

94,000 0

70,000 0

100,000 0

100,000 0

2,093,780 215,200                              2,308,980

แผนงานการศึกษา

งาน งานบริหารทั่วไป งานระดับกอนวัยเรียน งานศึกษาไมกําหนด

    คาสาธารณูปโภค 70,000

งบลงทุน 100,000

    คาครุภัณฑ 100,000

    คาตอบแทน 58,800

    คาใชสอย 270,000

    คาวัสดุ 94,000

งบบุคลากร 1,716,180

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,716,180

งบดําเนินงาน 492,800

                              14,053,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษาความ

สงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย
รวมงบ

    เงินอุดหนุน 46,000



หนา : 1/1

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

อ.เชียงของ  จ.เชียงราย

4,806,360 0 4,806,360

4,806,360 0 4,806,360

303,000 4,993,100 5,616,100

9,000 0 9,000

110,000 2,576,700 3,006,700

30,000 2,416,400 2,446,400

154,000 0 154,000

38,000 150,000 188,000

18,000 0 18,000

20,000 150,000 170,000

0 4,392,000 4,392,000

0 4,392,000 4,392,000

5,147,360 9,535,100 15,002,460

    เงินอุดหนุน 0

                              320,000

แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบริหารทั่วไป งานบริการสาธารณสุข
รวมงบ

    คาครุภัณฑ 0

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0

งบเงินอุดหนุน 0

    คาวัสดุ 0

    คาสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

งบดําเนินงาน 320,000

    คาตอบแทน 0

    คาใชสอย 320,000

รวมงบ

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 0

งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา

งานศึกษาไมกําหนด

ระดับ



หนา : 1/1

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

อ.เชียงของ  จ.เชียงราย

1,289,760 0

1,289,760 0

160,400 174,340

56,400 120,000

34,000 54,340

39,000 0

31,000 0

20,000 0

20,000 0

0 100,000

0 100,000

1,470,160 274,340

50,000 50,000

แผนงานสังคมสงเคราะห

งาน งานสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห
รวมงบ

งบดําเนินงาน

งบเงินอุดหนุน 100,000

    เงินอุดหนุน 100,000

                              1,744,500

    คาสาธารณูปโภค 31,000

งบลงทุน 20,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 20,000

    คาตอบแทน 176,400

    คาใชสอย 88,340

    คาวัสดุ 39,000

งบบุคลากร 1,289,760

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,289,760

งบดําเนินงาน 334,740

เกี่ยวกับสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น
รวมงบ



หนา : 1/1

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

อ.เชียงของ  จ.เชียงราย

50,000 50,000

50,000 50,000

0 182,640 1,082,160

0 182,640 1,082,160

558,835 67,500 880,835

0 0 5,000

514,835 0 664,835

44,000 67,500 211,000

0 0 100,000

0 0 100,000

558,835 250,140 2,062,995                              1,254,020

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งาน
งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็ง

ชุมชน

รวมงบ

    คาวัสดุ 99,500

งบลงทุน 100,000

    คาครุภัณฑ 100,000

งบดําเนินงาน 254,500

    คาตอบแทน 5,000

    คาใชสอย 150,000

รวมงบ

งบบุคลากร 899,520

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 899,520

    คาใชสอย

                              

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน

งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล



หนา : 1/1

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

อ.เชียงของ  จ.เชียงราย

367,000 367,000

367,000 367,000

20,000 20,000

20,000 20,000

387,000 387,000

300,000 430,000 810,000

300,000 430,000 810,000

1,000,000 0 1,000,000

1,000,000 0 1,000,000

50,000 197,000 247,000

50,000 197,000 247,000

1,350,000 627,000 2,057,000                              80,000

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0

งบเงินอุดหนุน 0

    เงินอุดหนุน 0

งบดําเนินงาน 80,000

    คาใชสอย 80,000

งบลงทุน 0

งาน
งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถิ่น

งานวิชาการวางแผน

และสงเสริมการ

ทองเที่ยว

รวมงบ

งบดําเนินงาน

    คาใชสอย

งบเงินอุดหนุน

    เงินอุดหนุน

                              

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ชุมชน



หนา : 1/1

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

อ.เชียงของ  จ.เชียงราย

1,501,860 165,420

1,501,860 165,420

448,200 0

60,800 0

136,000 0

211,400 0

40,000 0

1,000,000 1,000,000

1,000,000 1,000,000

2,950,060 1,165,420

10,595,485 10,595,485งบกลาง

                              4,115,480

แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวมงบ

    คาสาธารณูปโภค 40,000

งบลงทุน 2,000,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 2,000,000

    คาตอบแทน 60,800

    คาใชสอย 136,000

    คาวัสดุ 211,400

งบบุคลากร 1,667,280

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,667,280

งบดําเนินงาน 448,200

งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา

งานกอสรางโครงสราง

พื้นฐาน
รวมงบ



หนา : 1/1

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

อ.เชียงของ  จ.เชียงราย

10,595,485 10,595,485

10,595,485 10,595,485

    งบกลาง

                              



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

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

รวมรายจาย 0
ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงของปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไป

ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงของมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 52,376,920

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ ยอดรวม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,115,480

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 10,595,485

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 387,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,057,000

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานสาธารณสุข 1,744,500

แผนงานสังคมสงเคราะห 50,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,062,995

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,308,980

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 15,002,460

แผนงาน ยอดรวม
ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,053,020

ขอ 2. เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคบัต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 52,376,920 บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
อ.เชียงของ  จ.เชียงราย

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความใน
ขอ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564



ตําแหนง นายอําเภอเชียงของ  ปฎิบัติราชการแทน  

(ลงนาม)..................................................
(นายทัศนัย  สุธาพจน)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงของ

เห็นชอบ

(นายเฉลิม   ตาวิยะ)



ป 2561 ป 2562

0.00 0.00 0.00

1,712,919.19 1,841,125.69 0.00

28,747.95 26,055.65 0.00

473,155.00 467,174.00 -2.17

2,214,822.14 2,334,355.34

4,132.20 3,715.10 0.00

13,053.00 18,339.00 0.00

333,169.00 270,210.00 0.00

0.00 0.00 0.00

960.00 1,440.00 0.00

2,000.00 1,370.00 -33.33

0.00 0.00 0.00

173,050.00 226,400.00 0.00

20.00 0.00 0.00

7,816.00 140,842.00 0.00

0.00 0.00 0.00     คาปรับอื่น ๆ 0.00 2,000.00 % 2,000.00

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 % 0.00

     คาปรับการผิดสัญญา 85,230.00 10,000.00 % 10,000.00

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 1,000.00 % 1,000.00

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 226,040.00 200,000.00 % 200,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 820.00 1,000.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 2,140.00 1,500.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 344,535.00 250,000.00 % 250,000.00

     คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ 0.00 1,000.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 4,423.20 4,500.00 % 4,500.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,426.00 10,000.00 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,950,093.25 2,160,000.00 2,150,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

     ภาษีบํารุงทองที่ 20,353.75 0.00 % 0.00

     ภาษีปาย 438,975.00 460,000.00 % 450,000.00

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 1,700,000.00 % 1,700,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,490,764.50 0.00 % 0.00

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

หมวดภาษีอากร

 

รายรับจริง ประมาณการ
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
อําเภอ เชียงของ  จังหวัดเชียงราย
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17,600.00 12,100.00 0.00

8,250.00 8,400.00 0.00

1,200.00 1,000.00 0.00

3,000.00 3,000.00 0.00

1,575.00 1,960.00 -33.33

4,200.00 3,600.00 0.00

570,025.20 692,376.10

220,000.00 200,000.00 0.00

184,022.40 149,820.53 45.45

13,000.00 10,900.00 -92.31

417,022.40 360,720.53

2,000.00 5,500.00 0.00

20,646.00 42,173.48 -97.50

22,646.00 47,673.48

0.00 0.00 300.00

0.00 0.00

529,287.13 526,548.67 0.00

15,556,937.56 15,816,527.13 0.00

1,712,519.16 1,574,954.60 0.00

80,210.64 66,315.47 0.00     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 84,731.71 60,000.00 % 60,000.00

     ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 15,186,172.48 16,000,000.00 % 16,000,000.00

     ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,618,356.56 1,700,000.00 % 1,700,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 470,753.56 430,000.00 % 430,000.00

     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 100,000.00 % 400,000.00

รวมหมวดรายไดจากทุน 0.00 100,000.00 400,000.00

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 28,140.00 41,000.00 2,000.00

หมวดรายไดจากทุน

     คาขายแบบแปลน 9,000.00 1,000.00 % 1,000.00

     รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 19,140.00 40,000.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 415,829.33 363,000.00 401,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

     ดอกเบี้ย 163,179.33 110,000.00 % 160,000.00

     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 12,650.00 13,000.00 % 1,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

     คาเชาหรือบริการสถานที่ 240,000.00 240,000.00 % 240,000.00

     คาใบอนุญาตอื่นๆ 5,700.00 4,000.00 % 4,000.00

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 712,844.20 512,500.00 511,500.00

     คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 1,500.00 3,000.00 % 3,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 1,830.00 1,500.00 % 1,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม 9,300.00 9,000.00 % 9,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 8,800.00 1,000.00 % 1,000.00

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอ 16,100.00 13,000.00 % 13,000.00
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0.00 0.00 0.00

3,259,239.46 3,485,540.16 3.73

32,540.84 34,173.87 11.11

25,485.30 23,451.77 0.00

763,244.00 1,068,047.00 0.00

4,800.00 0.00 0.00

21,964,264.09 22,595,558.67

23,640,814.00 25,039,234.00 0.65

23,640,814.00 25,039,234.00

48,829,593.83 51,069,918.12

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 23,095,812.00 27,299,580.00 27,476,420.00

รวมทุกหมวด 46,929,469.00 51,820,080.00 52,376,920.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ 23,095,812.00 27,299,580.00 % 27,476,420.00

     ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ 0.00 1,000.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,726,750.22 21,344,000.00 21,436,000.00

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 26,700.24 25,000.00 % 25,000.00

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย 393,246.00 700,000.00 % 700,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,058,944.82 2,410,000.00 % 2,500,000.00

     คาภาคหลวงแร 33,469.18 18,000.00 % 20,000.00

     ภาษีสุรา 854,375.67 0.00 % 0.00



รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวนคาปรับการผิดสัญญา 10,000 บาท

 - ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณ

 - ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณการ

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 200,000 บาท

 - ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณการ

คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย 1,000 บาท

 - ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจาก

คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 1,000 บาท

 - ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณการ

คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 1,000 บาท

 - ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณการ

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 250,000 บาท

 - ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณการ

คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพ่ือการ 1,000 บาท

 - ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณการ

คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 10,000 บาท

 - ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณการ

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 511,500 บาท

คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 4,500 บาท

 - ประมาณการรายรับไวเทากับปที่ผานมา  โดยประมาณการ

ภาษีปาย 450,000 บาท

 - ประมาณการรายรับไวเทากับปที่ผานมา  โดยประมาณการ

รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 2,150,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 1,700,000 บาท

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 52,376,920   บาท  แยกเปน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
อ.เชียงของ  จ.เชียงราย



วันที่พิมพ : 19/10/2563  10:44:28 หนา : 1/1

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

 - ประมาณการรายรับไวสูงกวาปที่ผานมา     เนื่องจากคาดวาจะมี

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 - ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา    

หมวดรายไดจากทุน 400,000 บาท

คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 400,000 บาท

คาขายแบบแปลน 1,000 บาท

 - ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณ

รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 1,000 บาท

รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 1,000 บาท

 - ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 2,000 บาท

 - ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณ

ดอกเบี้ย 160,000 บาท

 - ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณการ

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณ

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 401,000 บาท

คาเชาหรือบริการสถานที่ 240,000 บาท

คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 1,000 บาท

 - ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา     

คาใบอนุญาตอ่ืนๆ 4,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณ

คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 3,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณ

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 9,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณ

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 1,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณ

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 13,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณ

คาปรับอ่ืน ๆ 2,000 บาท
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1. เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ

     8.4 คาเครื่องแบบนักเรียน

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป 27,476,420 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ 27,476,420 บาท

 - ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณการ

ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ 1,000 บาท

 - ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณการ

คาภาคหลวงปโตรเลียม 25,000 บาท

 - ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณการ

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย 700,000 บาท

 - ประมาณการรายรับไวสูงกวาปที่ผานมา     เนื่องจากคาดวา

คาภาคหลวงแร 20,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวสูงกวาปที่ผานมา     เนื่องจากคาดวา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 60,000 บาท

 - ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณการ

ภาษีสรรพสามิต 2,500,000 บาท

 - ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณการ

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,700,000 บาท

 - ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณการ

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 430,000 บาท

 - ประมาณการรายรับไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยประมาณการ

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 16,000,000 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 21,436,000 บาท
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 - เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของ

งบดําเนินงาน 2,069,600 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจาง   ตําแหนง  ผูชวย

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 24,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา  ตําแหนง  เจาพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจาง 295,680 บาท

 -  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง  สําหรับ ปลัดเทศบาล

คาจางลูกจางประจํา 280,080 บาท

 -  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน  ตําแหนง

เงินประจําตําแหนง 252,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,408,680 บาท

เงินเดือนพนักงาน 3,556,920 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1,490,400 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบล

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ 198,720 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเลขานุการ  และที่ปรึกษา

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษ  นายกเทศมนตร ี

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง  นายกเทศมนตรี

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 บาท
 - เพ่ือจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตร ี และรองนายกเทศมนตร ี 

งบบุคลากร 7,033,320 บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,640 บาท

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 52,376,920 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารท่ัวไป 11,810,720 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
อําเภอ เชียงของ   จังหวัดเชียงราย
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จํานวนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา 1,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม

คาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร 80,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบริหารงานของเทศบาล  ดังนี้

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

 - เพ่ือจายเปน คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  คาจัดซื้อ

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 35,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ  เชน คาธรรมเนียมรังวัด

คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  คาจัดซื้อนิตยสาร  หนังสือพิมพ  10,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจางเหมาถายเอกสาร  คาเชาเหมาเครื่องถาย

คาธรรมเนียมตาง ๆ 10,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจางซักฟอก  ธงชาติ  ผาปูโตะ  ผาคลุม

คาถายเอกสาร  คาเชาเครื่องถายเอกสาร 50,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่ง

คาซักฟอก 2,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรขาวสารของทาง

คาจางเหมาบริการ 252,000 บาท

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 30,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ของพนักงาน

คาใชสอย 985,000 บาท

- เพ่ือจายเปนคาเชาบาน  ของพนักงานเทศบาลสังกัดงาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 34,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ  ของพนักงาน

คาเชาบาน 228,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการที่เทศบาล ฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาตอบแทน   ดังนี้

คาเบี้ยประชุม 10,000 บาท

คาตอบแทน 317,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน 30,000 บาท
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 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ 

วัสดุกอสราง 6,800 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุตาง ๆ เชน  หลอด

วัสดุงานบานงานครัว 13,500 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน  กระดาษ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 4,500 บาท

คาวัสดุ 152,600 บาท

วัสดุสํานักงาน 40,500 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาซอมแซม  บํารุงรักษา  ทรัพยสิน  

โครงการอบรมใหความรูการปองกันการทุจริตในภาครัฐและการเขาถึง 20,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาทองถ่ิน  50,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ผูบริหารทองถ่ิน เจาหนาที่ 10,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการวันคลายวันสวรรคต 5,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และผูบริหารกรณีครบวาระ 300,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการระบบอินเตอรเน็ตไรสายสาธารณะภายในเขตเทศบาล(WiFi 10,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการระบบ

โครงการพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิตอล  ของคณะ 5,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 30,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 20,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการการจัดการความรู  (Knowledge Management:KM) 5,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการ 5 ส.ตอเนื่อง 10,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อรถสวนกลาง  รถยนตตรวจการณ   จํานวน 1 คัน 1,570,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อรถสวนกลาง  แบบรถตรวจการณ  

จัดซื้อรถสวนกลาง  รถบรรทุก (ดีเซล)   จํานวน 1 คัน 1,025,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อรถสวนกลาง  แบบรถบรรทุก (ดีเซล)  

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อแทนยืนบรรยาย (โพเดียม) 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดหาแทนยืนบรรยาย (โพเดียม) 10,000 บาท

งบลงทุน 2,649,800 บาท

คาครุภัณฑ 2,629,800 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 250,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชบริการเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต

คาบริการไปรษณีย 20,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาฝากสงสิ่งของทางไปรษณีย    คาดวงตรา

คาบริการโทรศัพท 25,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชบริการโทรศัพทสํานักงาน โทรศัพท

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 30,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชน้ําประปาของอาคารสํานักงาน   อาคาร

คาไฟฟา 290,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชกระแสไฟฟาของอาคารสํานักงาน อาคาร

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน  

คาสาธารณูปโภค 615,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตาง  ๆ

วัสดุคอมพิวเตอร 27,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง  ๆ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,800 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะตาง ๆ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 54,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง  ๆ เชน  

วัสดุยานพาหนะและขนสง 4,500 บาท
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 - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน  ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ

โครงการจัดงานวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชน 3,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน  ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ

โครงการจัดงานพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา  เนื่องในวันปยะ 3,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน  ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ

โครงการจัดงานพอขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย 20,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน  ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ

โครงการจัดงานเนื่องในวันสําคัญของชาติไทย 5,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน  ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชร 3,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวัน 5,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 46,000 บาท

เงินอุดหนุน 46,000 บาท

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัยประเมินผล 12,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลาง  

รายจายอื่น 12,000 บาท

รายจายอ่ืน

 - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมสิ่งกอสราง  อาคาร

งบรายจายอื่น 12,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 20,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา  ของครุภัณฑขนาดใหญ   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 20,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

โครงการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ 5,000 บาท

จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว 2,800 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจอแสดงภาพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร   สําหรับงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 17,000 บาท
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รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 37,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  ใหผูรับจางทําการ

คาใชสอย 80,000 บาท

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,600 บาท

- เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ของพนักงาน

คาเชาบาน 36,000 บาท

- เพ่ือจายเปนคาเชาบาน  ของพนักงานเทศบาลสังกัด

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน 10,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ

งบดําเนินงาน 187,600 บาท

คาตอบแทน 55,600 บาท

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 12,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพ  ตําแหนง 

คาตอบแทนพนักงานจาง 473,160 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจาง         ตําแหนง  ผูชวย

เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 63,900 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว  พนักงานสวน

เงินเดือนพนักงาน 1,463,640 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน    ตําแหนง  

งบบุคลากร 2,054,700 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,054,700 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน  ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ

งานบริหารงานคลัง 2,242,300 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน  ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ

โครงการถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันครบรอบวันสวรรคตและ 4,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน  ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต 3,000 บาท
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รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

 - เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ของพนักงาน

คาใชสอย 80,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาเชาบาน  ของพนักงานเทศบาล  สังกัด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,600 บาท

คาตอบแทน 33,600 บาท

คาเชาบาน 24,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง  

งบดําเนินงาน 277,600 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจาง  ตําแหนง  พนักงาน

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 100,620 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา   ตําแหนง  เจาพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจาง 746,280 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน ตําแหนง

คาจางลูกจางประจํา 533,760 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,716,180 บาท

เงินเดือนพนักงาน 335,520 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,093,780 บาท

งบบุคลากร 1,716,180 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร 25,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตาง  ๆ   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 7,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตาง  ๆ  

วัสดุสํานักงาน 20,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน  กระดาษ

 - เพ่ือจายเปนคาซอมแซม  บํารุงรักษา  ทรัพยสิน  

คาวัสดุ 52,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร 38,000 บาท
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 - เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกอาสาสมัครปองกัน

คาใชสอย 190,000 บาท

คาตอบแทน 25,200 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน 25,200 บาท

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 215,200 บาท

งบดําเนินงาน 215,200 บาท

โครงการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ 100,000 บาท
 - เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา  ของครุภัณฑขนาดใหญ   

คาครุภัณฑ 100,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

 - เพ่ือจายเปนคาใชน้ําประปา  อาคารปองกันและบรรเทา

งบลงทุน 100,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชกระแสไฟฟาของอาคารปองกันและ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000 บาท

คาสาธารณูปโภค 70,000 บาท

คาไฟฟา 50,000 บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย 8,000 บาท

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายตาง  ๆ   เชน 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 8,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยตาง  ๆ   

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,500 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง  ๆ  

วัสดุยานพาหนะและขนสง 34,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะตาง ๆ เชน 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 3,500 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุตาง ๆ เชน  

 - เพ่ือจายเปนคาซอมแซม  บํารุงรักษา  ทรัพยสิน  เพ่ือให

คาวัสดุ 94,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร 30,000 บาท
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จํานวนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,000 บาท

งบดําเนินงาน 303,000 บาท

คาตอบแทน 9,000 บาท

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 47,160 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว  ดังนี้ 

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,022,880 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจาง ดังนี้

เงินวิทยฐานะ 126,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะ  ดังนี้

เงินประจําตําแหนง 60,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง  ผูอํานวยการกอง

เงินเดือนพนักงาน 3,550,320 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงาน  ดังนี้

งบบุคลากร 4,806,360 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,806,360 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอํานวยความสะดวก
แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,147,360 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการใหบริการของหนวย

โครงการอํานวยความสะดวกปลอดภัยถนนทุกสายบนพ้ืนท่ีเทศบาล 50,000 บาท

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกันและ

โครงการใหบริการของหนวยบริการแพทยฉุกเฉิน (EMS)  เทศบาล 10,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล 30,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและลดอุบัติภัย

โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันภัยหนาว    

โครงการปองกันและลดอุบัติภัยทางน้ํา 20,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการปองกันภัยหนาว 50,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) 10,000 บาท
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รวมงบลงทุน 38,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 24,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาเชาอินเตอรเน็ต  คาคาบํารุงรักษาระบบ

คาบริการโทรศัพท 5,000 บาท

- เพ่ือจายเปนคาใชบริการโทรศัพทโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 35,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

คาไฟฟา 90,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาไฟฟาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตาง  ๆ   เชน  

คาสาธารณูปโภค 154,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกีฬา  เชน ลูกฟุตบอล  นกหวีด 

วัสดุคอมพิวเตอร 7,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตาง  ๆ  

วัสดุกีฬา 3,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง  ๆ เชน  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุตาง ๆ เชน  

วัสดุกอสราง 3,500 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน  

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 3,500 บาท

คาวัสดุ 30,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 10,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาซอมแซม  บํารุงรักษา  ทรัพยสิน  

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 30,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอก 70,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช

คาใชสอย 110,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

 - เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ของพนักงาน
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 150,000 บาท

งบลงทุน 150,000 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 150,000 บาท

คาอาหารเสริม (นม) 2,416,400 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ดังนี้      

 - เพ่ือจายเปนคาซอมแซม  บํารุงรักษา  ทรัพยสิน  

คาวัสดุ 2,416,400 บาท

     1.10 คาใชจายตามโครงการสัมพันธชุมชนรวมงาน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 2,223,700 บาท

- เพ่ือจายเปนคาใชจายสนับสนุนในการบริหารสถาน

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 100,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

 - เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  ใหผูรับจางทําการอยาง

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 233,000 บาท

งบดําเนินงาน 4,993,100 บาท

คาใชสอย 2,576,700 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมสิ่งกอสราง  อาคาร 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 9,535,100 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 20,000 บาท

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อสวานไฟฟา สําหรับเจาะไม  โลหะ  

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 20,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อสวานไฟฟา 9,000 บาท

ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ 9,000 บาท

คาครุภัณฑ 18,000 บาท
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 - เพ่ือจายเปนคาเชาบาน  ของพนักงานเทศบาลสังกัด 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,400 บาท

คาตอบแทน 56,400 บาท

คาเชาบาน 48,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจาง  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน

งบดําเนินงาน 160,400 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานสาธารณสุข

คาตอบแทนพนักงานจาง 187,440 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาวิชา  (พ.ค.ว.)  ของพยาบาลวิชาชีพ

เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน ตําแหนง   

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 12,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,289,760 บาท

เงินเดือนพนักงาน 1,048,320 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,470,160 บาท

งบบุคลากร 1,289,760 บาท

โครงการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตควบคูศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 300,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 20,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

คาใชสอย 320,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

งานศึกษาไมกําหนดระดับ 320,000 บาท

งบดําเนินงาน 320,000 บาท

โครงการอาหารกลางวัน 4,392,000 บาท

- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน  ใหกับโรงเรียนอนุบาลเชียงของ

เงินอุดหนุน 4,392,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุง /ซอมแซมอาคาร

งบเงินอุดหนุน 4,392,000 บาท
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จํานวนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาศูนยสุขภาพชุมชน และอาคาร

คาไฟฟา 12,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาไฟฟา  ศูนยสุขภาพชุมชน และอาคารที่อยูใน

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ  เชนอุปกรณ

คาสาธารณูปโภค 31,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยตาง  ๆ   

วัสดุคอมพิวเตอร 13,500 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง  ๆ  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 3,500 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะตาง ๆ เชน ไขควง  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,500 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ เชน 

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุตาง ๆ เชน  

วัสดุงานบานงานครัว 3,500 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน  กระดาษ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,500 บาท

คาวัสดุ 39,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 13,500 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาซอมแซม  บํารุงรักษา  ทรัพยสิน  

คาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอก 20,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช

 - เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  คาจางแรงงานในการดําเนิน

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

 - คาโฆษณาและเผยแพรขาวสารของทางเทศบาล  ทางสื่อตาง ๆ     

คาจางเหมาบริการ 2,000 บาท

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 2,000 บาท

- เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ของพนักงาน

คาใชสอย 34,000 บาท
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รวมเงินอุดหนุน 100,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

งบเงินอุดหนุน 100,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  ตามพระราช 24,450 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําดานสุขภาพ 5,000 บาท

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการปองกันและควบคุมโรคในชุมชน 5,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา 5,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

โครงการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 10,000 บาท

คาจางเหมาบริการ 4,890 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจางเหมาในการสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข/แมว

คาใชสอย 54,340 บาท

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน 120,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน

งบดําเนินงาน 174,340 บาท

คาตอบแทน 120,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมสิ่งกอสราง  อาคาร 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 274,340 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 20,000 บาท

งบลงทุน 20,000 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 20,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาเชาอินเตอรเน็ต  คาบํารุงรักษาระบบ

คาบริการโทรศัพท 5,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชบริการโทรศัพทศูนยสุขภาพชุมชน  
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 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ เชน 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,000 บาท

คาวัสดุ 44,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว 7,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาซอมแซม  บํารุงรักษา  ทรัพยสิน  

คาจางเหมาบริการ 504,835 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  ใหผูรับจางทําการอยาง

คาใชสอย 514,835 บาท

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 558,835 บาท

งบดําเนินงาน 558,835 บาท

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน 50,000 บาท

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

คาใชสอย 50,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 50,000 บาท

งบดําเนินงาน 50,000 บาท

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานหาดไคร 20,000 บาท

- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน  ใหกับหมูบานหาดไคร หมูที ่7

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานสบสม 20,000 บาท

- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน  ใหกับหมูบานสบสม  หมูที ่3

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานเวียงดอนชัย 20,000 บาท

- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน  ใหกับหมูบานเวียงดอนชัย

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานเวียงแกว 20,000 บาท

- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน  ใหกับหมูบานเวียงแกว หมูที ่8

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานในเวียง 20,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน  ใหกับหมูบานในเวียง หมูที ่2

เงินอุดหนุนเอกชน
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 - เพ่ือจายเปนคาซอมแซม  บํารุงรักษา  ทรัพยสิน  เพ่ือให

 - เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่ง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 บาท

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 100,000 บาท

- เพ่ือจายเปนคาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ  ของพนักงาน

คาใชสอย 150,000 บาท

คาตอบแทน 5,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง

งบดําเนินงาน 254,500 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจาง ตําแหนง  พนักงานขับรถ

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 84,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 899,520 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง 815,520 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 1,254,020 บาท

งบบุคลากร 899,520 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 67,500 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุตาง ๆ เชน  

งบดําเนินงาน 67,500 บาท

คาวัสดุ 67,500 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง 182,640 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา

งบบุคลากร 182,640 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 182,640 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร   เชนพันธพืช  

งานไฟฟาถนน 250,140 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยตาง ๆ  เชน 

วัสดุการเกษตร 13,500 บาท

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง  ๆ  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 3,500 บาท
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 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการปองกันและแกไขหมอกควันและมลพิษ 10,000 บาท

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 50,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน 30,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดลอมและปรับปรุงภูมิทัศน 30,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและชุมชน 10,000 บาท

งบดําเนินงาน 367,000 บาท

คาใชสอย 367,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสราง ของครุภัณฑ
แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 387,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

โครงการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ 100,000 บาท

งบลงทุน 100,000 บาท

คาครุภัณฑ 100,000 บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย 7,000 บาท

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายตาง  ๆ   เชน 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 3,500 บาท

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยตาง  ๆ   

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 75,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง  ๆ  

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,000 บาท

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะตาง ๆ เชน ไขควง  

วัสดุงานบานงานครัว 7,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ เชน 

คาวัสดุ 99,500 บาท
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รวมงบลงทุน 1,000,000 บาท

คาใชจายเก่ียวกับการจัดการแขงขันกีฬาหรือและนันทนาการ 300,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

คาใชสอย 300,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 1,350,000 บาท

งบดําเนินงาน 300,000 บาท

อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลเวียง 20,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน  ใหกับกลุมพัฒนาสตรีตําบลเวียง

เงินอุดหนุน 20,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการอบรมผูสูงอายุ 50,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ 5,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาตลาดใหเปนตลาดสดนาซื้อ 7,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการสงเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ 10,000 บาท

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 50,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการสงเสริมการจัดการน้ําเสียในชุมชน 5,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการสงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน 20,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและกลุมพลังมวลชน  ที่ปฎิบัติงาน 50,000 บาท

โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพถนนคนเดินในเขตเทศบาล 40,000 บาท
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จํานวนโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดพระแกว 30,000 บาท

- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับวัดพระแกว  ตามโครงการ

 - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน  ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

 - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน  ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานตอําเภอเชียงของ 5,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานตจังหวัดเชียงราย 2,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 197,000 บาท

เงินอุดหนุน 197,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีเขาพรรษา 30,000 บาท

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

คาใชจายตามโครงการเทศบาลรวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 50,000 บาท

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

คาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 200,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

คาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 150,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

คาใชสอย 430,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 627,000 บาท

งบดําเนินงาน 430,000 บาท

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนศนูยเครือขายตําบลเวียง 50,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน  ใหกับศูนยเครือขายตําบลเวียง

เงินอุดหนุน 50,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

 - เพ่ือจายเปนคาจัดหาสนามกีฬาและลานกีฬา  โดยดําเนิน

งบเงินอุดหนุน 50,000 บาท

อาคารตาง ๆ

โครงการจัดหาสนามกีฬาและลานกีฬา 1,000,000 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,000,000 บาท



หนา : 1/1

วันที่พิมพ : 19/10/2563  10:45:16

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

 - เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจาง ตําแหนง คนงานท่ัวไป

 - เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง

คาตอบแทนพนักงานจาง 216,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิม  เจาพนักงานธุรการ  และตําแหนงอ่ืน ๆ  

เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน ตําแหนง

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 21,300 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,501,860 บาท

เงินเดือนพนักงาน 1,198,560 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอตุสาหกรรมและการโยธา 2,950,060 บาท

งบบุคลากร 1,501,860 บาท

โครงการอบรมมัคคุเทศนทองถ่ิน 30,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

โครงการปรับปรุงปายแนะนําสถานที่ทองเที่ยว สถานที่สําคัญในเขต 50,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ

คาใชสอย 80,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 80,000 บาท

งบดําเนินงาน 80,000 บาท

โครงการสืบสานวัฒธรรมลานนาทําบุญฟงเทศนมหาชาติชาดก 30,000 บาท

- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับวัดหาดไคร  ตามโครงการ

โครงการสืบชะตาเมืองเชียงของ 30,000 บาท

- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับวัดสบสม  ตามโครงการ

โครงการบรรพชา  อุปสมบท พระภิกษุสามเณรและบวชศิลจาริณีภาค 20,000 บาท

- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับสภาวัฒนธรรมอําเภอ

โครงการจัดงานวันอัฐมีบูชา 20,000 บาท

- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับสภาวัฒนธรรมอําเภอ

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําหลวงพอเพชร 30,000 บาท

- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับวัดศรีดอนชัย  ตามโครงการ

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดหลวง 30,000 บาท

- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับวัดหลวง  ตามโครงการ
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จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายตาง  ๆ   

วัสดุคอมพิวเตอร 20,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยตาง  ๆ   

วัสดุเครื่องแตงกาย 3,500 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง  ๆ 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 900 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะตาง ๆ เชน ไขควง  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง  ๆ เชน  ปูนซีเมนต

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,000 บาท

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน  กระดาษ

วัสดุกอสราง 150,000 บาท

คาวัสดุ 211,400 บาท

วัสดุสํานักงาน 10,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาซอมแซม  บํารุงรักษา  ทรัพยสิน  

คาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอก 20,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช

 - เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่ง

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 96,000 บาท

- เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ของพนักงาน

คาใชสอย 136,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาเชาบาน  ของพนักงานเทศบาลสังกัด 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,800 บาท

คาตอบแทน 60,800 บาท

คาเชาบาน 48,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง   

งบดําเนินงาน 448,200 บาท

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 24,000 บาท
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จํานวน
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จํานวน

งบกลาง 10,595,485 บาท

คาชําระหน้ีเงนิตน 238,900 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 10,595,485 บาท

งบกลาง 10,595,485 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 140,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมสิ่งกอสราง  อาคาร 

 - เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้วรอบบริเวณสุสานทุงฟอน  บานสบสม  

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางรั้วรอบบริเวณสุสานทุงฟอน 860,000 บาท

งบลงทุน 1,000,000 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,000,000 บาท

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 10,260 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง   

คาตอบแทนพนักงานจาง 155,160 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจาง ตําแหนง ชางกอสราง 

งบบุคลากร 165,420 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 165,420 บาท

 - เพ่ือจายเปนคากอสรางปรับปรุงภูมิทัศน  คูเมืองฝงตะวันออก  

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 1,165,420 บาท

คาถมดิน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคเูมืองโบราณ 1,000,000 บาท

งบลงทุน 1,000,000 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,000,000 บาท

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสวนสาธารณะ และอาคารตาง ๆ 

คาไฟฟา 20,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาสวนสาธารณะ  และอาคารตาง ๆ 

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตาง  ๆ  เชน  

คาสาธารณูปโภค 40,000 บาท
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จํานวนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 86,887 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพรายเดือน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 498,010 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

เงินชวยพิเศษ 10,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือคาทําศพ    ใหแกพนักงานและ

เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่ 130,000 บาท

  - เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจาง  บุคลากรสนับสนุนการสอน 21,777 บาท

 - เพ่ือจายเปนคา  สมทบกองทุนประกันสังคมบุคลากร

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 44,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาบํารุงสันนิบาต  ในอัตรารอยละเศษหนึ่ง

คาใชจายในการจัดการจราจร 50,000 บาท

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการแกไขปญหาเก่ียวกับการจราจร

 - เพ่ือใชจายในกรณฉีุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  หรือบรรเทา

รายจายตามขอผูกพัน

 - เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส  ในเขต

สํารองจาย 130,990 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาล ฯ  

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 138,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาล ฯ 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 965,800 บาท

- เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,846,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาสมทบกองทุนประกันสังคม  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาดอกเบ้ีย เงินกูยืมเพ่ือซื้อรถยนตบรรทุกขยะ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 198,351 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาเงนิตน  เงินกูยืมเพ่ือซื้อรถยนตบรรทุกขยะ

คาชําระดอกเบี้ย 30,000 บาท
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จํานวนเงินบําเหน็จลูกจางประจํา 1,091,770 บาท

 - เพ่ือจายเปนเงินบําเหน็จใหแก ลูกจางประจํา



30,000

1,091,770

10,000

50,000

44,000

21,777

130,000

138,000

238,900

198,351

6,846,000

100,000

15,000

498,010

130,990

965,800

86,887

120,000 120,000

1,490,400 1,490,400เงนิคาตอบแทนสมาชิกสภา
เงินเดือน 

เงนิคาตอบแทนประจํา

เบี้ยยังชีพคนพิการ 965,800

เงนิชวยคาครองชีพผูรับ 86,887

เงนิสมทบกองทุนบําเหน็จ 498,010

สํารองจาย 130,990

เงนิสมทบกองทุนสวัสดิการ 100,000

เงนิสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 198,351

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,846,000

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 138,000

คาชําระหน้ีเงินตน 238,900

เงนิสมทบกองทุน 21,777

เงนิสมทบกองทุนประกัน 130,000

คาใชจายในการจัดการจราจร 50,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหง 44,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงนิบําเหน็จลูกจางประจํา 1,091,770

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 30,000

เงนิชวยพิเศษ 10,000

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข
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198,720 198,720

695,520 695,520

120,000 120,000

371,160 998,160 187,440 768,840 4,094,760

21,300 12,000 63,900 97,200

34,260 84,000 36,000 302,040

1,198,560 1,048,320 5,020,560 11,153,280

126,000

280,080 813,840

42,000 42,000 294,000 438,000

12,800 8,400 43,600 83,400

10,000 10,000

120,000 40,000 185,200

48,000 48,000 264,000 384,000

5,000 15,000 20,000

37,000 37,000

2,000 30,000 32,000

96,000 604,835 6,890 252,000 1,192,725

2,000 2,000

50,000 50,000

10,000 10,000

10,000 10,000

35,000 35,000

300,000 300,000

150,000 150,000คาใชจายตามโครงการจัดงาน

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการ

คาใชจายเก่ียวกับการจัดการ

คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ 

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง

คาถายเอกสาร  คาเชาเครื่อง

คาธรรมเนียมตาง ๆ

คาจางเหมาบริการ 233,000

คาซักฟอก

คาโฆษณาและเผยแพร

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ 25,200

คาเชาบาน 24,000

9,000 9,600

คาเบี้ยประชุม

เงนิประจําตําแหนง 60,000

คาตอบแทน

เงนิชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงนิวิทยฐานะ 126,000

คาจางลูกจางประจํา 533,760

เงนิเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 47,160 100,620

เงนิเดือนพนักงาน 3,550,320 335,520

746,280

เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงนิคาตอบแทนพิเศษนายก/

เงินเดือน 

(ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,022,880

เงนิเดือนนายก/รองนายก

งบบุคลากร

เงินเดือน 

(ฝายการเมือง)
เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ที่



หนา : 1/1
วันที่พิมพ : 19/10/2563  10:45:47

200,000 200,000

50,000 50,000

20,000 20,000 110,000

118,000 148,000

1,000 1,000

10,000 10,000

5,000 5,000

20,000 20,000

10,000

30,000 30,000

100,000

10,000

30,000 30,000

50,000 50,000

30,000

30,000

50,000 50,000

10,000 10,000

50,000

5,000 5,000

50,000

10,000

5,000 5,000

20,000

20,000

20,000โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 20,000

โครงการปองกันและลด 20,000

โครงการฝกซอมแผนปองกัน 20,000

โครงการปองกันและแกไข 10,000

โครงการปองกันและควบคุม

โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา

โครงการปองกันและแกไข 50,000

โครงการปองกันควบคมุโรค

โครงการปองกันภัยหนาว 50,000

โครงการบริหารจัดการขยะ 30,000

โครงการปรับปรุงปายแนะนํา

โครงการชวยเหลือประชาชน

โครงการดูแลทรัพยากรและ 30,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนา 10,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา

โครงการจัดงานประเพณี

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 100,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

โครงการจัดกิจกรรมวัน 10,000

โครงการ 5 ส.ตอเนื่อง

โครงการการจัดการความรู  

คาใชจายในการเดินทางไป 30,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม 

คาใชจายตามโครงการ

คาใชจายในการเดินทางไป 70,000

คาใชจายตามโครงการจัดงาน

คาใชสอย



หนา : 1/1
วันที่พิมพ : 19/10/2563  10:45:47

5,000 5,000

40,000

30,000

50,000

5,000 5,000

30,000

10,000 10,000

300,000 300,000

5,000 5,000

20,000

5,000

300,000

50,000

10,000

2,223,700

24,450 24,450

7,000

10,000 10,000

10,000

5,000

50,000

50,000 50,000

30,000 30,000

20,000 20,000

50,000

20,000 60,000 10,000 55,000 225,000คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000 50,000

โครงการอบรมใหความรูการ

โครงการอํานวยความสะดวก 50,000

โครงการอบรมเพิ่ม

โครงการอบรมมัคคุเทศน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 5,000

โครงการอบรมผูสูงอายุ 50,000

โครงการเสริมสรางคุณธรรม

โครงการใหบริการของหนวย 10,000

โครงการสัตวปลอดโรค คน

โครงการสุขาภิบาลอาหาร 7,000

โครงการสงเสริมและ 10,000

โครงการสนับสนุนคาใชจาย 2,223,700

โครงการสงเสริมการเรียนรู 300,000

โครงการสงเสริมและพัฒนา 50,000

โครงการสงเสริมการจัดการ 20,000

โครงการสงเสริมการจัดการน้ํา 5,000

โครงการเลอืกตั้งสมาชิกสภา

โครงการวันคลายวันสวรรคต

โครงการรณรงคปองกันและ 30,000

โครงการระบบอินเตอรเน็ตไร

โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา

โครงการพัฒนาและสงเสริม 40,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครู 30,000

โครงการพัฒนาทักษะความ
งบดําเนินงาน
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3,500 7,000 18,500

7,000 7,000 2,000 4,500 54,500

20,000 13,500 52,000 92,500

67,500 1,500 4,500 80,500

20,000 95,000 1,500 54,000 211,000

3,000

14,000 3,500 13,500 31,000

900 7,000 3,500 19,400

2,416,400

13,500 13,500

150,000 6,800 160,300

8,800 11,800

10,000 13,500 60,500 94,000

9,000 250,000 283,000

20,000 5,000 30,000 110,000

20,000 12,000 290,000 462,000

20,000 20,000

5,000 25,000 35,000

10,000 10,000

17,000 17,000

2,800 2,800

100,000 5,000 205,000โครงการซอมแซมบํารุงรักษา 100,000

ครภุัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม

คาบํารุงรักษาและปรบัปรุง

ครภุัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

จัดหาแทนยืนบรรยาย (โพ

คาบริการโทรศัพท 5,000

คาครุภัณฑ

ครภุัณฑสาํนักงาน

คาไฟฟา 90,000 50,000

คาบริการไปรษณยี

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 35,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 10,000

คา

สาธารณูปโภค

คาบริการส่ือสารและ 24,000

วัสดุกอสราง 3,500

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,000

คาอาหารเสรมิ (นม) 2,416,400

วัสดุการเกษตร

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตรหรือ 8,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,500

วัสดุกีฬา 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร 7,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 3,500 3,500

8,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 34,000

คาวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย
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1,025,000 1,025,000

1,570,000 1,570,000

9,000

9,000

1,000,000 1,000,000

140,000 20,000 20,000 200,000

150,000

860,000 860,000

1,000,000 1,000,000

12,000 12,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000

30,000 30,000

30,000 30,000

30,000 30,000

20,000 20,000

โครงการจัดงานประเพณีสรง

โครงการจัดงานวันอัฐมีบูชา

โครงการจัดงานประเพณีสรง

โครงการจัดงานประเพณีสรง

อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบล 20,000

เงนิอุดหนุนกิจการท่ีเปน

โครงการพระราชดําริดาน

โครงการพระราชดําริดาน

โครงการพระราชดําริดาน

โครงการพระราชดําริดาน

เงนิอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริดาน

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  

โครงการจัดหาสนามกีฬาและ

งบรายจาย

อื่น
รายจายอื่น

รายจายอื่น

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางรั้วรอบ

คาบํารุงรักษาและปรบัปรุง 20,000

คาใชจายในการปรับปรุง/ 150,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคู

จัดซื้อสวานไฟฟา 9,000

คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง

คาถมดิน

ครภุัณฑโรงงาน

จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ 9,000

จัดซื้อรถสวนกลาง  รถบรรทุก

จัดซื้อรถสวนกลาง  รถยนต
งบลงทุน
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20,000 20,000

30,000 30,000

30,000 30,000

50,000 50,000

5,000 5,000

3,000 3,000

5,000 5,000

20,000 20,000

3,000 3,000

3,000 3,000

3,000 3,000

4,000 4,000

2,000 2,000

5,000 5,000

4,392,000

4,115,480 2,057,000 2,062,995 50,000 1,744,500 14,053,020 52,376,920รวม 10,595,485 387,000 15,002,460 2,308,980

โครงการสืบสานวัฒนธรรม

โครงการอาหารกลางวัน 4,392,000

โครงการถวายเคร่ืองราช

โครงการสืบสานวัฒนธรรม

โครงการจัดงานวันคลายวัน

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ

โครงการจัดงานพอขุนเม็งราย

โครงการจัดงานพิธีถวายบังคม

โครงการจัดงานเฉลิมพระ

โครงการจัดงานเนื่องในวัน

โครงการแขงขันกีฬานักเรยีน

โครงการจัดงานเฉลิมพระ

โครงการสืบสานวัฒธรรม

เงนิอุดหนุนสวนราชการ

โครงการบรรพชา  อุปสมบท 

โครงการสืบชะตาเมืองเชียงของงบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน


