
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลเวียงเทิง

อําเภอ เทิง   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 50,813,160 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,265,980 บาท
งบบุคลากร รวม 6,649,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้
บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่า
ตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบ
แทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและทีปรึกษานายก
เทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบ
แทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงเทิง
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้
บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,024,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,393,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลในสํานักปลัด  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท.0809.2/ว138  ลงวัน
ที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 228,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล,รองปลัดฯและหัว
หน้าสํานักปลัดฯ    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบ
ต. ทีมท.0809.2/ว138  ลงวันที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 450,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง
ประจํา  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท.0809.2/ว138  ลงวันที  30  ธันวาคม  พ
.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 847,440 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป   ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท.0809.2/ว138  ลงวันที  30  ธันวาคม  พ
.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 105,180 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป              โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท.0809.2/ว138  ลงวัน
ที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 2,152,920 บาท
ค่าตอบแทน รวม 571,420 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,620 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเช่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อ
สร้าง,ค่าตอบแทนการสังใช้ อปพร.,    อสม., อช.ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวน,ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนทีได้รับการแต่งตัง
จากเทศบาลให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง,เงินสมนาคุณวิทยากร
ในการฝึกอบรมและเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2555
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558  

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการทีสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิน
แต่งตัง  
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 138,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ  ตาม
ระเบียบดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2548 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 122,800 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล
ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3)       พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 

ค่าใช้สอย รวม 931,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 151,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ประกอบด้วย    
1.ค่าจ้างเหมาดูแลทําความสะอาดอาคารสนง. ตังไว้ 34,500       บาท 
2.จ้างเหมาทําความสะอาดขนส่ง  ตังไว้ 72,000  บาท   
3.จ้างเหมาทําวารสาร   ตังไว้ 10,000  บาท    
4.จ้างเหมาสูบส้วม  ตังไว้ 10,000  บาท     
5.เบียประกันภัยรถยนต์ราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
.0808.2/ว2633  ลงวันที  14  สิงหาคม  2552  เรืองซักซ้อมความเข้า
ใจเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ  ตัง
ไว้ 20,000  บาท
6.ค่าจ้างเหมาทําเว็บไซท์และค่าเช่าโฮสเว็บไซท์เทศบาล  ตังไว้ 5,000
  บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาตรวจงาน ดู
งาน นิเทศงานเยียมชมและทัศนะศึกษาในกิจกรรมของเทศบาล ฯลฯ
2. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินและอืน ๆ
3.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมทางศาสนา/รัฐพิธีสําคัญต่างๆ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลว.28
 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรอง หรือค่าเลียงรับรองของ อปท.
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท

 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดเวทีประชาคมเพือการจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถินและแผนชุมชน  เช่น ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบฯ  หนังสือสังการ  ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ทีมท 0808.2/ว 4072 ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559   เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท 0810.2/ว 600 ลงวัน
ที  29  มกราคม  2559   เรือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด ฯลฯ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  พวงมาลา  และอืนๆ  สําหรับงานรัฐพิธีต่างๆ  โดยถือปฏิบัติตาม
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0407/ว 1284 ลงวันที 10
 พฤศจิกายน 2530  เรือง  ค่าเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้แก่บุคคล
ต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรเพือ
เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่า
เบียเลียงค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  พ.ศ. 2555
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอบรมต่างๆของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอบรมต่างๆของ
พนักงานเทศบาลลูกจ้าง พนักงานจ้าง และคณะผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 250,000 บาท
 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิน ผู้บริหารท้องถิน และสนับ
สนุนการเลือกตังทุกประเภทตามระบบประชาธิปไตย  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ทีมท 0808.2/ว 4072 ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559    เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ
.2560-2562 หน้า  50)
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-ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ ตามระเบียบฯและหนังสือสังการดังนี
   1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท0313.4/ว1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
   4.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  2541  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562  ลําดับที10
  หน้าที  44)
โครงการปิดทองหลังพระ จํานวน 10,000 บาท
 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบฯและหนังสือสัง
การดังนี
   1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท0313.4/ว1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
   4.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  2541  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562  ลําดับที14
  หน้าที  45)
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โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพในการทํางานของคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล ผู้นําชุมชน พนักงาน  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557( ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 52)
โครงการเพิมศักยภาพคณะผู้บริหารท้องถินสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพในการทํางานของคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล ผู้นําชุมชน พนักงาน  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557( ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 รายการที6  หน้า 43)
โครงการส่งเสริมและอบรมการจัดทํา 5ส. จํานวน 5,000 บาท
 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2557( ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562  รายการ
ที8  หน้า 44)
โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาของอปท. จํานวน 25,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐานของ อปท.เพือใช้
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ตามหนังสือด่วนทีสุดที มท 0810.2/ว
 1596 ลงวันที 10 เมษายน 2556( ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ
.2560-2562   รายการที7  หน้า 43)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้ซอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
  จ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ทีใช้ในราชการเทศบาลเช่น
กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ค่าถ่ายเอกสาร ซองจดหมาย นําดืม ฯลฯซึง
โดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม
หรือสิงของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นหลอดไฟฟิวส์บัลลาร์ดสตาร์ทเตอร์
ออโตสวิตส์แบตเตอรีเสาอากาศหรืออุปกรณ์ต่างๆทีเกียวข้องกับงานไฟฟ้า
และวิทยุฯลฯซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
ไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายที
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตัง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆเช่นแปรงไม้กวาดเข่งมุ้งผ้าปูทีนอน
ปลอกหมอนหมอนผ้าห่มกระจกเงาถ้วยชามช้อนส้อมแก้วนําจานรองผ้าปู
โต๊ะ ฯลฯซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่
คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น  

 
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆเช่นไม้นํามันสีตะปูค้อนคีมจอบ
เสียมเลือยแอลฟัลท์ผสมเสร็จฯลฯซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง
หมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะไม่คงทน
รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็น
ต้น 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าเปลียนอุปกรณ์ประกอบเครืองยนต์เช่นแบตเตอรียางนอกยาง
ในสายไมล์เพลาตลับลูกปืนนํามันเบรกหัวเทียนเบาะรถยนต์ฟิล์มกรอง
แสงฯลฯรวมในส่วนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯซึงโดยสภาพเมือ
ใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมี
ลักษณะไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ ได้แก่ นํามันเบนซิน นํามันดีเซลนํามันเครืองนํามัน
จาระบี ฯลฯซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
ไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวร  รวมถึงค่าใช้จ่ายที
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์, พู่กัน,สี,ค่าล้าง อัดขยายภาพ แผ่น
พับป้ายประชาสัมพันธ์,แผ่นซีดี,เทปคาสเซท ฯลฯซึงโดยสภาพเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมี
ลักษณะคงทนถาวร  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ฯลฯ ซึงโดยสภาพ
เมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิง
ของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 455,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในและนอกอาคารของสถานทีราชการของ
เทศบาล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 80,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงานและอาคารสถานทีทีอยู่ในความ
ดูแลของเทศบาล  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานในกิจการของเทศบาล
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในระบบอินเตอร์เน็ตค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายทีเกิด
ขึนเกียวกับการใช้บริการ  

งบลงทุน รวม 433,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 433,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ จํานวน 370,000 บาท
เพือจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 10 ตัว  ราคาตัวละ 37,000  บาท
แบบแยกส่วน  ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ)  ขนาด 30,000 บีทียู  ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5     จัดซือตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําเดือน  มีนาคม  2558  (ปรากฏใน
พัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 45   )
โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 7,500 บาท
โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี
เพือจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี  เป็นโต๊ะไม้ จํานวน 1ชุด รายละเอียดดังนี
-โต๊ะทํางานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี
- ขนาด 150 X 80 X 75 ซม.
- โต๊ะทําจากโครงไม้จริง ปิดด้วยไม้อัดสัก
- ขาเป็นเหล็กแป๊บกลวงสีเหลียม
- ทาสีธรรมชาติ 
 ราคาตามท้องตลาดทัวไป  เนืองจากไม่ได้กําหนดในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์      พ.ศ.2558  (ปรากฏในพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562
 หน้า 45   )
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ จํานวน 9,000 บาท
เพือจัดซือ LED  TV  ขนาด  32  นิว  ความละเอียดจอภาพ  1366x768
  พิกเซลจํานวน 1 ตัว    ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําเดือน
มีนาคม  2558  รายการที5.6.1  หน้าที10  (ปรากฏในพัฒนาสามปีพ.ศ
.2560-2562 หน้า 45   )

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผลแบบที1 จํานวน 44,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผลแบบที 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน  2  เครือง  ราคาเครือง
ละ   22,000 บาท   คุณลักษณะพืนฐานตามรายละเอียด  ข้อ
ที8  หน้าที4 ของเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559     ประกาศ ณ วัน
ที 11 มีนาคม 2559 (ปรากฏในพัฒนาสามปีพ.ศ
.2560-2562 หน้า 45   )
เครืองพิมพ์ จํานวน 3,300 บาท
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา(18/นาที)  จํานวน 1 เครือง
รายละเอียดคุณลักษณะพืนฐาน ให้เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  พ.ศ.2559 ทีกระทรวง
เทคโนโลยีและสารสนเทศกําหนดไว้  ในรายการข้อท4ี1  หน้าที17
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560-2562  หน้า45)

งบรายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 12,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆซึงมิใช่
เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิงก่อสร้างเป็นค่าจ้าง
หน่วยงานหรือสถาบันทีเป็นกลางในการสํารวจความพึงพอใจและการให้
บริการของเทศบาล    

งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 18,000 บาท
อุดหนุน  อบต.เวียงโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซือ-การจ้างและสถานทีกลางในการประกวดราคา/สอบ
ราคาของอปท.ระดับอําเภออําเภอเทิงจังหวัดเชียงราย   ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559  (ปรากฏในพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562   รายการ
ที 13  หน้า 45   )

งานบริหารงานคลัง รวม 2,264,760 บาท
งบบุคลากร รวม 1,794,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,794,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,166,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท.0809.2/ว138  ลงวันที  30  ธันวาคม  พ
.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วันทีพิมพ์ : 24/3/2561  16:00:31 หน้า : 9/56



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล  ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต
. ทีมท.0809.2/ว138  ลงวันที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 501,720 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจของกองคลัง   ตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก
.อบต. ทีมท.0809.2/ว138  ลงวันที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่
พนักงานจ้าง  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท.0809.2/ว138  ลงวัน
ที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 470,520 บาท
ค่าตอบแทน รวม 234,520 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 162,520 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเช่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อ
สร้าง,ค่าตอบแทนการสังใช้ อปพร.,    อสม., อช.ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวน,ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนทีได้รับการแต่งตัง
จากเทศบาลให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง,เงินสมนาคุณวิทยากร
ในการฝึกอบรมและเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2555
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ  ตาม
ระเบียบดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2548 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล
ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3)       พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 90,000 บาท
 ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติราชการอืนๆหรือในการให้บริการ
ต่างๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที 20  มิถุนายน   2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เพือเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่า
เบียเลียงค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  พ.ศ. 2555
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอบรมต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอบรมต่างๆของ
พนักงานเทศบาลลูกจ้าง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 51,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
 จ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ทีใช้ในราชการเทศบาลเช่น
กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ค่าถ่ายเอกสาร ซองจดหมาย นําดืม ฯลฯซึง
โดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม
หรือสิงของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น  
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี, ยางนอก, ยางใน ฯลฯ รถจักรยานยนต์ซึงโดย
สภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือ
สิงของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถ
จักรยานยนต์ ได้แก่ นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์, พู่กัน,สี,ค่าล้าง อัด ขยายภาพ ฯลฯ
ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิมหรือสิงของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวร  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ฯลฯ ซึงโดยสภาพ
เมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิง
ของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,193,920 บาท
งบบุคลากร รวม 971,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 971,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 244,320 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท.0809.2/ว
138  ลงวันที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,600 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆเช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว,เงินปรับเพิม
ตามคุณวุฒิ ,เงิน พ.ส.ร.ให้แก่พนักงานเทศบาล  ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท
.0809.2/ว138  ลงวันที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 615,360 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง  ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท
.0809.2/ว138  ลงวันที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆเช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราวเงินปรับเพิม
ตามคุณวุฒิให้แก่ลูกจ้างประจํา  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท.0809.2/ว
138  ลงวันที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 187,640 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,640 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 71,640 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเช่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อ
สร้าง,ค่าตอบแทนการสังใช้ อปพร.,    อสม., อช.ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวน,ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนทีได้รับการแต่งตัง
จากเทศบาลให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง,เงินสมนาคุณวิทยากร
ในการฝึกอบรมและเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2555
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ  ตาม
ระเบียบดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2548 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เพือเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่า
เบียเลียงค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  พ.ศ. 2555
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ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอบรมต่างๆของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอบรมต่างๆของ
พนักงานเทศบาลลูกจ้าง พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  พ.ศ. 2555 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
 เพือเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี, ยางนอก, ยางใน ฯลฯ สําหรับรถยนต์
ราชการ รถจักรยานยนต์รถดับเพลิง,รถยนต์บรรทุกนํา ฯลฯซึงโดยสภาพ
เมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิง
ของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ ได้แก่ นํามันเบนซิน นํามันดีเซลนํามันเครืองนํามัน
จาระบี ฯลฯ  

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิงซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะไม่คง
ทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติด
ตังเป็นต้น    

งบลงทุน รวม 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 35,000 บาท
รายจ่ายเพือซ่อมบํารุงโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อม
บํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 53,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 53,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 53,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการของศูนย์อปพร.เทศบาลเทิง จํานวน 5,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ
.2560-2562  รายการที15 หน้า  41)
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โครงการการอบรมสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมติดตังอุปกรณ์ดับเพลิง
ในชุมชน

จํานวน 5,000 บาท

 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ
.ศ.2560-2562  รายการที13 หน้า  41)
โครงการจัดหาภาชนะเพือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จํานวน 5,000 บาท
 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ
.ศ.2560-2562  รายการที14 หน้า  41)
โครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2557(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562  รายการ
ที8 หน้า  40)
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า จํานวน 5,000 บาท
 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2557(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562  รายการ
ที12 หน้า  40)
โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุสือสารให้กับอาสาสมัครต่างๆในหมู่
บ้าน/ชุมชน

จํานวน 5,000 บาท

 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2557(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562  รายการ
ที10 หน้า  40)
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร. จํานวน 10,000 บาท
 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
   1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
    2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    3)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปีพ.ศ.2560-2562  รายการที1 หน้า  39)
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โครงการวัน อปพร . จํานวน 5,000 บาท
 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
   1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
    2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   3)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557  (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปีพ.ศ.2560-2562  รายการที16 หน้า  41)
โครงการอบรม1หมู่บ้าน1ทีมป้องกันภัย จํานวน 5,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
   1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
   2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   3)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562  รายการที9 หน้า  40)
โครงการอบรมกฎหมายจราจรแก่เยาวชนและประชาชนทัวไป จํานวน 3,000 บาท
 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2557(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562  รายการ
ที11หน้า  40)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 557,790 บาท
งบบุคลากร รวม 266,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 266,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 266,760 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาล  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท.0809.2/ว138  ลงวันที  30  ธันวาคม  พ
.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 291,030 บาท
ค่าตอบแทน รวม 28,030 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 22,230 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเช่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อ
สร้าง,ค่าตอบแทนการสังใช้ อปพร.,    อสม., อช.ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวน,ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนทีได้รับการแต่งตัง
จากเทศบาลให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง,เงินสมนาคุณวิทยากร
ในการฝึกอบรมและเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2555
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล
ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3)       พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
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ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 102,000 บาท
 เพือเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานในอํานาจหน้าทีของเทศบาล ค่าจ้างเหมา
แรงงานในการปฏิบัติราชการอืนๆหรือในการให้บริการต่างๆ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที 20  มิถุนายน   2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เพือเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่า
เบียเลียงค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอบรมต่างๆของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอบรมต่างๆของ
พนักงานเทศบาลลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 3,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้ซอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 38,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ นําดืม ค่าวารสาร หนังสือ
พิมพ์หนังสือเกียวกับปฏิบัติงานฯลฯซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง
หมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะไม่คงทน
ถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตัง
เป็นต้น  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เครืองใช้ในครัวเรือนเช่นแก้วนําจาน ช้อนผ้าปู
โต๊ะ ผ้าปูเก้าอีฯลฯซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวรรวม
ถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆเช่นไม้นํามันสีตะปูฯลฯซึงโดย
สภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือ
สิงของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตัง เป็นต้น  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถจักรยานยนต์
ได้แก่ นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันจาระบี ฯลฯ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ,เขียนโปสเตอร์, พู่กัน,สี,ค่าล้าง อัดขยาย
ภาพ แผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์,แผ่นซีดีฯลฯซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อม
สินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิงของทีมีลักษณะ
ไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าติดตังเป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้   

วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท
 เพือจัดซือลูกฟุตบอลลูกปิงปอง ลูกแชร์บอล นกหวีด ฯลฯซึงโดยสภาพเมือ
ใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมี
ลักษณะไม่คงทนถาวร  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ฯลฯ ซึงโดยสภาพ
เมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิง
ของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารสถานทีและค่าไฟฟ้าสาธารณะทีอยู่ในการ
ดูแลของเทศบาล 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงานและอาคารสถานทีทีอยู่ในความ
ดูแลของเทศบาล

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 15,715,302 บาท
งบบุคลากร รวม 5,253,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,253,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,254,840 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินค่าปรับปรุงอัตราของพนักงานครู  ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยถือปฏิบัติตาม
1.หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท.0809.2/ว138  ลงวัน
ที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  2541  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการของโรงเรียน
เทศบาลตําบลเวียงเทิง  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยถือปฏิบัติตาม
1.หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท.0809.2/ว138  ลงวัน
ที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  2541  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 319,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะให้แก่ผู้อํานวยการและครูผู้สอนของโรงเรียน
เทศบาลตําบลเวียงเทิง  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยถือปฏิบัติตาม
1.หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท.0809.2/ว138  ลงวัน
ที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  2541  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 566,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3
 ปี  โดยถือปฏิบัติตาม
1.หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท.0809.2/ว138  ลงวัน
ที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  2541  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,540 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3
 ปี  โดยถือปฏิบัติตาม
1.หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท.0809.2/ว138  ลงวัน
ที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  2541  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 

งบดําเนินงาน รวม 6,449,002 บาท
ค่าตอบแทน รวม 409,590 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 401,780 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเช่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อ
สร้าง,ค่าตอบแทนการสังใช้ อปพร.,    อสม., อช.ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวน,ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนทีได้รับการแต่งตัง
จากเทศบาลให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง,เงินสมนาคุณวิทยากร
ในการฝึกอบรมและเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2555
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,810 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
 0816.4/ว1507  ลงวันที  3  สิงหาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2560  รายการเงินอุด
หนุนทัวไปเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายการเงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
รายการเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าใช้สอย รวม 3,527,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 420,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่าย
1.จ้างเหมาครูพีเลียงจํานวน 4 คน  ในอัตราคนละ75,000  บาทต่อเดือน
    ตังไว้  360,000  บาท
2.จ้างเหมาทําความสะอาดศพด.  ตังไว้  60,000  บาท
   ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที 20  มิถุนายน   2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเวียงงาม จํานวน 15,000 บาท
 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดการแข่งขันกีฬาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 2589ลงวัน
ที 3 สิงหาคม  2547  เรือง  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ
.2560-2562  รายการที9  หน้าที32
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเทิง จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศพด.  ในอัตราครูคน
ละ2,00 บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ทีมท
.0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน  พ.ศ.2558
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและเด็กอนุบาล3ขวบ จํานวน 20,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดการแข่งขันกีฬาตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 2589ลงวัน
ที 3 สิงหาคม  2547  เรือง  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ
.2560-2562  รายการที12  หน้าที33
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการภาคเหนือ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่ายานพาหนะ  ค่าเบียเลียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ   ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการดังนี
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท0313.4/ว1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน    ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีพ
.ศ.2560-2562  รายการที8  หน้า32
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โครงการแข่งขันทักษะวิชาการมหกรรมการศึกษาท้องถิน จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่ายานพาหนะ  ค่าเบียเลียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ   ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการดังนี
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท0313.4/ว1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน    ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีพ
.ศ.2560-2562  รายการที8  หน้า32
โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง(ศพด.) จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช่จ่ายในการพาเด็กนักเรียนศพด.ไปทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงที
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2557 ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562  รายการ
ที28  หน้าที35
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช่จ่ายในการพาเด็กนักเรียนรร.เทศบาลไปทัศนะศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียนโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึก
อบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557 ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ
.2560-2562  รายการที10  หน้าที32
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โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการระดับอําเภอจังหวัดภาคและ
ประเทศ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่ายานพาหนะ  ค่าเบียเลียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ   ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการดังนี
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท0313.4/ว1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
 ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562  รายการที8  หน้า32
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน(แคมป์ปิงเด็ก)สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิง

จํานวน 10,000 บาท

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2557 ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562  รายการ
ที11  หน้าที32
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,837,000 บาท
  1.โครงการอาหารกลางวัน ศพด.เทศบาล ในอัตรามือละ 20 บาทต่อ
คน  จํานวน  245 วัน   ตังไว้    245,000  บาท
2.โครงการอาหารกลางวัน  ของรร.เทศบาล ในอัตรามือละ 20 บาทต่อ
คน  จํานวน  200วัน   ตังไว้    1,120,000 บาท
3.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา      ตังไว้   20,000 บาท
4.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบADSL    ตังไว้   9,600 บาท
5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน     ตังไว้   100,000 บาท
6.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน      ตังไว้   50,000
 บาท
7.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน    ตังไว้   92,000
 บาท
8.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ  850
  บาทต่อภาคเรียน    ตังไว้   476,000 บาท
9.ค่าหนังสือเรียน  ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ  200 บาทต่อปี   ตังไว้  
 56,000 บาท
10.ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน  ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ100บาทต่อ
ภาคเรียน    ตังไว้   56,000 บาท
11.ค่าเครืองแบบนักเรียน  ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ300บาทต่อปี      
 ตังไว้   84,000 บาท
12. ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ215บาทต่อภาค
เรียน       ตังไว้   120,400 บาท
13.ค่าใช้จ่ายในการณรงค์ป้องกันยาเสพติดของโรงเรียน        ตังไว้  
 15,000 บาท
14.ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว ศพด.ตังไว้   93,000 บาท
15.ค่าใช้จ่ายค่าพัฒนาการจัดการศึกษา(เป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัด
สรร)     ตังไว้   250,000 บาท
16.ค่าใช้จ่ายค่าจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น(เป็นโครงการคัดเลือก
ก่อนการจัดสรร)    ตังไว้   50,000 บาท
ตามระเบียบฯ  หนังสือสังการดังนี
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย       ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนําเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ทีมท.0893.3/ว 3149 ลงวันที 5
 มิถุนายน  พ.ศ.2558
   3.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  2541  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0816.4/ว1507  ลงวันที  3
  สิงหาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2560  รายการเงินอุดหนุนทัวไปเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุน
สําหรับอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จ่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ในการอบรมสัมมนาของบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอบรมต่างๆของ
พนักงานเทศบาลลูกจ้าง พนักงานจ้าง และคณะผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555

วันทีพิมพ์ : 24/3/2561  16:00:31 หน้า : 25/56



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
ซอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 2,512,412 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
 เพือเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่นวารสาร หนังสือพิมพ์และ
หนังสือเอกสารทางวิชาการอืน ๆกระดาษแฟ้ม ปากกาดินสอ หมึกโรเนียว
สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์นําดืม ฯลฯซึงโดยสภาพเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมี
ลักษณะไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
 เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นหลอดไฟฟิวส์บัลลาร์ดสตาร์ท
เตอร์ออโตสวิตส์แบตเตอรีเสาอากาศหรืออุปกรณ์ต่างๆทีเกียวข้องกับงาน
ไฟฟ้าและวิทยุฯลฯซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวรรวม
ถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังของ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
 เพือเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆเช่นแปรงไม้กวาดเข่งมุ้งผ้าปูที
นอนปลอกหมอนหมอนผ้าห่มกระจกเงานําจืดทีซือจากเอกชนถ้วยชาม
ช้อนส้อมแก้วนําจานรองผ้าปูโต๊ะ ฯลฯซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะไม่คง
ทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติด
ตังเป็นต้น    
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,414,412 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ฯลฯ สําหรับเด็กก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษาประกอบด้วย
    1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเทิง  จํานวน  260วัน ตัง
ไว้        95,810   บาท
    2.โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิง  จํานวน  260วัน ตังไว้  536,536
   บาท
     3.โรงเรียนเวียงเทิง  จํานวน  260วัน ตังไว้  1,494,636  บาท
     4.โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม  จํานวน  260วัน ตังไว้  287,430
  บาท
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที มท 0808.2/ว  4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ตามระเบียบฯ  หนังสือสังการดังนี
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย       ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนําเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ทีมท.0893.3/ว 3149 ลงวันที 5
 มิถุนายน  พ.ศ.2558
   3.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  2541  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0816.4/ว1507  ลงวันที  3
  สิงหาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2560  รายการเงินอุดหนุนทัวไปเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุน
สําหรับอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
 เพือเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆเช่นไม้นํามันสีตะปูค้อนคีมจอบ
เสียมเลือยแอลฟัลท์ผสมเสร็จฯลฯซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง
หมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะไม่คงทน
รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็น
ต้น 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 3,000 บาท
 เพือจัดซือยาและเวชภัณฑ์ต่างๆซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง
หมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร
รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็น
ต้น   

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
 สําหรับเป็นค่าจัดซือพันธุ์ไม้กล้าไม้ กระถาง ปุ๋ย ยากําจัดวัชพืช ฯลฯซึง
โดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม
หรือสิงของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ,เขียนโปสเตอร์, พู่กัน,สี, ฟิล์มถ่ายรูป, ค่า
ล้าง อัด ขยายภาพ แผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์,แผ่นซีดี,เทปคาสเซท ฯลฯ
ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิมหรือสิงของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น  
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วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าสือการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ
สําหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบและโรงเรียนเทศบาลซึงโดยสภาพเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมี
ลักษณะไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น    

งบลงทุน รวม 243,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองดูดฝุ่น จํานวน 13,000 บาท
เพือจัดซือเครืองดูดฝุ่นขนาด  15  ลิตร  จํานวน 1 เครือง  
จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ข้อ10.11.1 หน้า22
ประจําเดือนมีนาคม  2558  (ปรากฏในพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562
 หน้า 45   )

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองเล่น ดีวีดี จํานวน 3,000 บาท
เพือจัดซือเครืองเล่น ดีวีดี  จํานวน 3 เครืองราคาเครืองละ1,000  บาท
รายละเอียดประกอบด้วย
สามารถเชือมต่อไดรฟ์หน่วยความจํา USB หรือ HDD ภายนอก เข้ากับ
เครืองเล่น DVDได้(ปรากฏในพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 45   )
เป็นราคาตามท้องตลาดทัวไป  เนืองจากไม่ได้กําหนดในมาตรฐานครุ
ภัณฑ์ พ.ศ.2558
โทรทัศน์ แอล อี ดี จํานวน 27,000 บาท
เพือจัดซือ LED  TV  ขนาด  32  นิว  ความละเอียดจอภาพ  1366x768
  พิกเซล  จํานวน 3 เครือง    ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจํา
เดือนมีนาคม  2558  รายการที5.6.1  หน้าที10  (ปรากฏในพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้า 45   )

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน จํานวน 200,000 บาท
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0893.3/ว3149  ลงวัน
ที 5  มิถุนายน  2558  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2559และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559  2541  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,770,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,770,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,770,000 บาท
เพืออุดหนุน
   1.อุดหนุนโรงเรียนเวียงเทิง เป็นค่าอาหารกลางวัน ในอัตรามือละ 20
 บาทต่อคน  จํานวน  200วัน ตังไว้    3,120,000  บาท
   2.อุดหนุนโรงเรียนวัดพระเกิดเป็นค่าอาหารกลางวันในอัตรามือละ 20
 บาทต่อคน  จํานวน  200วัน ตังไว้      600,000  บาท  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท.0893.3/ว 3149  ลงวันที 5
  มิถุนายน 2558  เรืองซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาประจําป2ี559 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  2541  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    3.อุดหนุนโรงเรียนวัดพระเกิดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการแก่เด็ก
นักเรียนระดับประถม  ตังไว้ 50,000  บาท  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559  (ปรากฏในพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562   รายการที 29
  หน้า 35   )

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมแก่เยาวชนต้านยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ในการจัดกิจกรรมโครงการฯ หรือนโยบาย
แก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลและสร้างจิตสํานึกในการควบ
คุม   ป้องกัน บําบัด  ฝึกอบรมฯลฯ  ให้ประชาชนและกลุ่มเยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด  เช่น ประชาชน นักเรียน นักศึกษา    ตามหนังสือสังการดังนี
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท0313.4/ว1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ
.2560-2562  รายการที22  หน้าที34
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โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่เยาวชน(ร่วมกับเทิงวิทยาคม) จํานวน 35,000 บาท
 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ   ตามหนังสือสังการดังนี
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท0313.4/ว1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ( ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีพ
.ศ.2560-2562  รายการที26  หน้าที35)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าสือการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการ
สอน ฯลฯตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะคงทน
ถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตัง
เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้   

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,895,860 บาท
งบบุคลากร รวม 1,305,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,305,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 776,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาล  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท.0809.2/ว138  ลงวันที  30  ธันวาคม  พ
.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกอง  ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต
. ทีมท.0809.2/ว138  ลงวันที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 451,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท.0809.2/ว
138  ลงวันที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง  ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท
.0809.2/ว138  ลงวันที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 541,020 บาท
ค่าตอบแทน รวม 171,020 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 105,820 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเช่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อ
สร้าง,ค่าตอบแทนการสังใช้ อปพร.,    อสม., อช.ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวน,ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนทีได้รับการแต่งตัง
จากเทศบาลให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง,เงินสมนาคุณวิทยากร
ในการฝึกอบรมและเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2555
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 55,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบของ
ทางราชการ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล
ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3)       พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 42,000 บาท
 เพือเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานในอํานาจหน้าทีของเทศบาล ค่าจ้างเหมา
แรงงานในการปฏิบัติราชการอืนๆหรือในการให้บริการต่างๆ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที 20  มิถุนายน   2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  โดยให้ตังงบ
ประมาณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมา
โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม
และเงินทีมีผู้อุทิศให้  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว
 2381  ลงวันที  28  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและการ
เบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนเพือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 35,000 บาท
เพือใช้ในการจัดซือและฉีควัคซีน ตลอดจนคุมกําเนิดสัตว์ควบคุมในพืนที
ของเทศบาลเพือการดําเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า โดยดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ
. 2535
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรเพือ
เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่า
เบียเลียงค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  พ.ศ. 2555 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอบรมต่างๆของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอบรมต่างๆของ
พนักงานเทศบาลลูกจ้าง พนักงานจ้าง และคณะผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
โครงการตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานประกอบการอาหาร จํานวน 45,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการดังนี
   1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท0313.4/ว1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีพ
.ศ.2560-2562  ลําดับที3  หน้าที  39)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 3,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้ซอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ นําดืม ฯลฯซึงโดยสภาพเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมี
ลักษณะไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุได้แก่เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าปลัก
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอด สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯซึงโดยสภาพเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมี
ลักษณะไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างได้แก่ ไม้ต่าง ๆ สีแปรงทาสี ปูน ทราย
อิฐ กระเบือง ฯลฯซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่าย
ทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 2,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันจาระบี นํามันดีเซล ฯลฯ
สําหรับรถยนต์บรรทุกขยะรถขุดล้อยางและรถทีใช้ในราชการเครืองพ่น
หมอกควัน เครืองตัดหญ้า ฯลฯซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวร
รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็น
ต้น    

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 90,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํายาเคมีพ่นหมอกควันกําจัดยุงสารอีเอ็มเวชภัณฑ์
ต่าง ๆ ฯลฯซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
ไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายที
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ, พู่กัน,สี,ค่าล้าง อัด ขยายภาพ ฯลฯซึงโดยสภาพ
เมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิง
ของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ฯลฯ ซึงโดยสภาพ
เมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิง
ของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น   
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งบลงทุน รวม 49,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะเอนกประสงค์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์  จํานวน 10  ตัว  ราคาตัวละ2,000 บาท  
รายละเอียดดังนี
   1.หน้าโต๊ะทําจากไม้ตีโครงบุโฟเมก้าแท้สีขาว  หนา25มม.
   2.ปิดขอบด้วยPVC
   3.โครงขาทําจากเหล็กชุบโครเมียม  ขนาด  1.80*60*75 มม.

(เป็นราคาตามท้องตลาดทัวไป  เนืองจากไม่ได้กําหนดในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองฉายข้ามศรีษะ จํานวน 24,000 บาท
เพือจัดซือเครืองฉายข้ามศรีษะ  XGA  ขนาด 2,500  ANSI  Lumens
จํานวน 1  เครือง      จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําเดือน
มีนาคม  2558  ข้อ5.4.2  หน้าที9  (ปรากฏในพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-
2562 หน้า 45   )

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 100,000 บาท
 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการดังนี
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท0313.4/ว1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  2541  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562  ลําดับที2  หน้าที  39) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 5,000 บาท
 อุดหนุนกิงกาชาดอําเภอเทิง  โครงการงานสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์
ราษฎรประจําปี2560  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  (ปรากฏใน
พัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562   รายการที 17  หน้า 41   )

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 4,949,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย  รายการต่างๆดังนี
1.จ้างเหมาคนดูแลสถานีสูบนําจํานวน 1คนในอัตราเดือนละ5,000 บาท
   ตังไว้ 60,000  บาท
2.จ้างเหมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเทิงติดตังโคมไฟส่องสว่าง  ไฟฟ้า
สาธารณะ  ซอย12(หลังวิทยาลัยการอาชีพ)  หมู่15  ตังไว้ 40,000 บาท 
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งบลงทุน รวม 4,849,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 206,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ชุดอุปกรณ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ จํานวน 206,000 บาท
ชุดอุปกรณ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์  จํานวน  1  ชุด  ตังไว้ 206,000 บาท
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี
1. เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA  
ขนาด  3,500  ANSI  Lumens  จํานวน 1 เครือง  
2. จอรับภาพ  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาดเส้นทะแยงมุม 150
  นิว  จํานวน 1 จอ
3. เครืองคอมพิวเตอร์  (จอขนาดไม่น้อยกว่า18.5  นิว) จํานวน 1 ชุด
- CPU  ไม่น้อยกว่า4  แกนหลัก (4core) หรือ8 แกน
เสมือน)(8 Thread)  มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory  ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB  ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า  3.2 GHz 
จํานวน 1 หน่วย 
-  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง
หรือดีกว่า  ดังนี
เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังงอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing  Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics  ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR3  หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ชนิด SATA  หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2TB  จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)  
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเม้าท์
- มีจอภาพแบบ LCD  หรือดีกว่า  มCีontrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5นิว  จํานวน 1หน่วย
4. สายHDMI  ยาวไม่น้อยกว่า  15  เมตร
5. อินทิเกรทแอมป์ขนาด  ไม่ตํากว่า 5.1 Chanel  จํานวน  1  หน่วย
6. ลําโพงเซ็นเตอร์ (เสียงกลาง)  จํานวน 1 หน่วย
7. Subbass  ขนาด  ไม่น้อยกว่า  15  นิว  จํานวน  1  ตู้
8. ไมค์โครโฟนไร้สายแบบคู่  จํานวน  1  หน่วย
9. ลําโพงแขวนชนิด 2 ทางขนาดไม่น้อยกว่า 6  นิว  จํานวน 4 หน่วย
10. สายลําโพง  ขนาด 14  AWG พร้อมงานติดตังทังระบบ

รายการท1ี-3  เป็นราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์พ.ศ.2558  และ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  วัน
ที  11  มีนาคม 2559 ของกระทรวงICTกําหนด  และรายการที4-10
 เป็นราคาตามท้องตลาดทัวไป รวมราคาซึงไม่ได้กําหนดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์พ.ศ.2558
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,643,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการปรับปรุงห้องทํางานภายในอาคารสํานักงานเทศบาล จํานวน 51,000 บาท
โดยทําการปรับปรุงปูกระเบืองเคลือบเซรามิก ขนาด  16”x 16” พืนทีรวม
ไม่น้อยกว่า 52 ตารางเมตรติดตังชุดบานหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลือน
ขนาด 1.75 x  3.20  เมตร จํานวน 1 บาน พร้อมติดตังมู่ลีปรับแสง
หน้าต่าง จํานวน 5 ชุด    งบประมาณ 51,000  บาท  (ห้าหมืนหนึงพัน
บาทถ้วน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562  รายการที12  หน้าที19)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการตกแต่งภายในห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนเทศบาลเวียงเทิง จํานวน 600,000 บาท
จัดทําห้องโสตทัศนูปกรณ์ รร.ทต.เวียงเทิง  ขนาดความกว้างไม่น้อย
กว่า 7.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยมีรายละเอียดดังนี 
1.จัดทําเวทียกสูงจากพืนไม่น้อยกว่า 20 ซม. โครงสร้าง ทําจากเหล็กหรือ
ไม้ พืนปูด้วยไม้อัดหรือวีวาบอร์ดความหนาไม่น้อยกว่า 15 ซม. ขอบเวที
ตกแต่งด้วย งานไม้ให้สวยงามกลมกลืน ผนังด้านข้างโดยขนาดรูปแบบให้
มีความเหมาะสมและสวยงาม
2.ตกแต่งฉากหลังเวทีบุด้วยวัสดุเก็บเสียง   ด้านล่างเป็นงานตกแต่งด้วย
ไม้ทําสีธรรมชาติ ด้านหลังหรือด้านข้างเวที จัดให้มีห้องสําหรับควบคุม
เสียง ผนังด้านข้างซ้ายขวา ตกแต่งด้วยด้วยผนังชนิดเก็บเสียง เก็บเสาผนัง
ของห้องให้ดูเรียบร้อยสวยงามทังสองด้านสูงจนถึงระดับเพดาน พร้อมคิว
ไม้ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิว    ไล่ตามลําดับชัน
3.จัดทําชันไล่ระดับจากด้านหลังห้องลงมาด้านหน้า ให้มีความเหมาะ
สม จํานวน 6 ระดับ โดยทําพืนด้วยวัสดุมันคงแข็งแรง โครงทําด้วยไม้
หรือเหล็ก พืนระดับปูด้วยไม้หรือวัสดุทีทดแทนกันได้ ความหนาไม่น้อย
กว่า 15 มม. 
4.พืนห้องทังหมดและพืนเวทีปูด้วยพรมอัด
5.ด้านหลังห้องตกแต่งให้ทึบแสงโดยใช้ผ้าม่านชนิดป้องกันแสง
6.การตกแต่งฟ้าเพด้านหน้าเวที ให้ตกแต่งด้วย วัสดุซับเสียงสลับงานไม้ดู
สวยงามพร้อมไฟส่องสว่าง สวยงาม จํานวนไม่น้อยกว่า 3 จุด
7.ฝ้าเพดานห้องส่วนทีเหลือให้ใช้วัสดุซับเสียง ชนิดฟองนําตามความ
เหมาะสมและสวยงาม 
8. พร้อมติดตังเก้าอีผ้าหรือหนังแท้/เทียม(PVC) ชนิดพับเก็บ
อัตโนมัติ พร้อมทีเท้าแขนและทีพับวางแก้วนํา ความกว้างของพนักพิงไม่
น้อยกว่า 555 มม.ความสูงของเบาะนังสูงไม่น้อยกว่า  440  มม.  ติดตัง
ไม่น้อยกว่า 60 ตัว 
9.ตกแต่งประตูทางเข้าให้ดูสวยงามและปูด้วยวัสดุซับเสียง
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562  รายการที10  หน้าที18)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
2.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําและบ่อพัก ซอย 18 ประตูดินขอ หมู่ที 1 จํานวน 405,000 บาท
โดยทําการก่อสร้างวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร จํานวนไม่น้อยกว่า 135เมตร  บ่อพักนําจํานวนไม่น้อย
กว่า 14 บ่อ พร้อมติดตังประตูนําเหล็กหล่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 8 นิว จํานวน 3 ชุด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเทิง
กําหนด    งบประมาณ 405,000 บาท   (สีแสนห้าพันบาทถ้วน)
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โครงการก่อสร้างขยายไหล่คสล.และวางท่อระบายนําค.ส.ล. ซอย8 ม.14 จํานวน 504,000 บาท
โดยทําการก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.12 เมตร พืนที ค.ส
.ล. รวมไม่น้อยกว่า 465 ตารางเมตร และวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ปากลิน
ราง ชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.40  เมตร ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 195 เมตร พร้อมบ่อพักจํานวน 23 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
เวียงเทิงกําหนด งบประมาณ 504,000 บาท  (ห้าแสนสีพันบาทถ้วน)

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ซอย9  หมู่2 จํานวน 407,000 บาท
โดยทําการเทคอนกรีตเสริมไหล่ทาง ค.ส.ล. พืนที ค.ส.ล. รวมไม่น้อย
กว่า 750 ตารางเมตร พร้อมวางท่อเชือมเพือระบายนํา ท่อค.ส.ล. ชัน 3
 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 30
 เมตร              พร้อมบ่อพักนํา จํานวน 4 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลเวียงเทิงกําหนด   
งบประมาณ 407,000 บาท  (สีแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ซอย14  ม.14 จํานวน 582,000 บาท
โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างไม้น้อยกว่า 5 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 200 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพืนที  ค.ส.ล. รวมไม่
น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเทิง
กําหนดงบประมาณ 582,000 บาท   (ห้าแสนแปดหมืนสองพันบาทถ้วน)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายนําและบ่อพัก ซอย 15/3 
บ้านละกอน ม.1

จํานวน 140,000 บาท

โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. มีพืนที ค.ส.ล
. รวมไม่น้อยกว่า 102 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ชัน 3
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวนไม่น้อยกว่า 38 เมตร และบ่อ
พักจํานวนไม่น้อยกว่า 5 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเทิง
กําหนด 
งบประมาณ 140,000 บาท   (หนึงแสนสีหมืนบาทถ้วน)

โครงการก่อสร้างปิดรางระบายนํา พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  ซอย7  หมู่2 จํานวน 272,000 บาท
โดยทําการเทคอนกรีตปิดรางระบายนําเดิม พืนที ค.ส.ล. รวมไม่น้อย
กว่า 128 ตารางเมตร พร้อมตะแกรงเหล็ก จํานวน 7 ชุด , เสริมไหล่ทาง
พืน ค.ส.ล. หนา 0.12 เมตร พืนทีรวมไม่น้อยกว่า 136 ตารางเมตร และ
ผิวถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พืนที ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 165 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลเทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด          งบ
ประมาณ   272,000 บาท  (สองแสนเจ็ดหมืนสองพันบาทถ้วน)
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา   ซอย5เวียงจอมจ้อ  หมู่20 จํานวน 619,000 บาท
โดยทําการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้างไม่น้อย
กว่า 4 เมตร ลึกเฉลีย 1.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 159 เมตร พร้อมราวกันตกยาวไม่น้อยกว่า 160 เมตร พร้อมขยาย
ไหล่ทาง ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.12 เมตร พืนที ค.ส.ล. รวมไม่น้อย
กว่า 160 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด งบ
ประมาณ 619,000บาท   (หกแสนหนึงหมืนเก้าพันบาทถ้วน)
โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 400,000 บาท
โดยทําการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กชันเดียว ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด
งบประมาณ 400,000 (สีแสนบาทถ้วน)
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โครงการปรับปรุงเปลียนฝารางระบายนําค.ส.ล.และขยายไหล่ทาง ซ.1เวียง
จอมจ้อ  ม.20

จํานวน 475,000 บาท

โดยทําการปรับปรุงเปลียนฝารางระบายนํา ขนาด 0.80 x 1.50 
เมตร จํานวนไม่น้อยกว่า 120 ฝา และงานเสริมไหล่ทาง ค.ส.ล. หนาไม่
น้อยกว่า 0.12 เมตร พืนที ค.ส.ล.  รวมไม่น้อยกว่า 390 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด     งบ
ประมาณ 475,000 บาท  (สีแสนเจ็ดหมืนห้าพันบาทถ้วน)
โครงการปรับปรุงวางท่อระบายนํา  ซอยท่าขีเหล็ก  หมู่15 จํานวน 188,000 บาท
โดยทําการวางท่อ ค.ส.ล. ชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.40
 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 93 เมตร พร้อมบ่อพักจํานวน 10
 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด
งบประมาณ 188,000 บาท (หนึงแสนแปดหมืนแปดพันบาทถ้วน)

งานสวนสาธารณะ รวม 554,120 บาท
งบบุคลากร รวม 374,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 374,880 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 350,880 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของเทศบาล  ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท
.0809.2/ว138  ลงวันที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง  ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท
.0809.2/ว138  ลงวันที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 179,240 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,240 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 29,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเช่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อ
สร้าง,ค่าตอบแทนการสังใช้ อปพร.,    อสม., อช.ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวน,ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนทีได้รับการแต่งตัง
จากเทศบาลให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง,เงินสมนาคุณวิทยากร
ในการฝึกอบรมและเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2555
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
 เพือจ้างเหมาแรงงานพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการตัดแต่งกิงไม้ตัดหญ้าดูแล
รักษาต้นไม้ทีสาธารณะและสวนสาธารณะ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
ซอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซินนํามันเครือง ฯลฯสําหรับรถจักรยานยนต์และ
เครืองตัดหญ้า 

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

สําหรับเป็นค่าจัดซือพันธุ์ไม้กล้าไม้ กระถาง ปุ๋ย ยากําจัดวัชพืช ฯลฯ
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 2,479,580 บาท
งบบุคลากร รวม 878,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 878,280 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,160 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง
ประจํา  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท.0809.2/ว138  ลงวันที  30  ธันวาคม  พ
.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 549,840 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างสําหรับพนักงานจ้าง  ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต
. ทีมท.0809.2/ว138  ลงวันที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,280 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆสําหรับพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท
.0809.2/ว138  ลงวันที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
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งบดําเนินงาน รวม 1,601,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 161,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 66,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเช่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อ
สร้าง,ค่าตอบแทนการสังใช้ อปพร.,    อสม., อช.ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวน,ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนทีได้รับการแต่งตัง
จากเทศบาลให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง,เงินสมนาคุณวิทยากร
ในการฝึกอบรมและเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2555
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 90,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างในการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล
ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3)       พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 

ค่าใช้สอย รวม 1,110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,020,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานพร้อมวัสดุอุปกรณ์เพือคัดแยกขยะ,ดูแล
ความสะอาดของสถานีขนส่งเทศบาล,ถนนหนทางซอยต่างๆภายในเขต
เทศบาลฯลฯและเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานในอํานาจหน้าทีของ
เทศบาล ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติราชการอืนๆหรือในการให้
บริการต่างๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท
 0808.2/ว3523 ลงวันที 20  มิถุนายน   2559 เรือง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําจุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชนและหมู่บ้าน จํานวน 10,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2557 ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562  รายการ
ที2  หน้าที38
โครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม จํานวน 10,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2557 ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562  รายการ
ที4  หน้าที38
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ จํานวน 20,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2557 ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562  รายการ
ที5  หน้าที38

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
ซอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเข่งไม้กวาด ทีนอน หมอน มุ้ง ถุงพลาสติกใส่ขยะสีดํา สี
เขียว กระทะ ถัง ฯลฯซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวรรวมถึง
ค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรียางนอก ยางในหัวเทียน นํามันเบรก ฯลฯสําหรับ
รถยนต์ยนต์บรรทุกขยะ และรถขุดล้อยางซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะคงทน
ถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตัง
เป็นต้น  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันจาระบี นํามันดีเซล ฯลฯ
สําหรับรถยนต์บรรทุกขยะรถขุดล้อยางและรถทีใช้ในราชการเครืองพ่น
หมอกควัน เครืองตัดหญ้าซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวรรวมถึง
ค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น  

งานบําบัดนําเสีย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมถนน ท่อระบายนํา ฯลฯ ในเขต
เทศบาลและเพือเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานในอํานาจหน้าทีของ
เทศบาล ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติราชการอืนๆหรือในการให้
บริการต่างๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท
 0808.2/ว3523 ลงวันที 20  มิถุนายน   2559 เรือง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์การจัดการนําเสีย จํานวน 20,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2557 ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562  รายการ
ที6  หน้าที32
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างได้แก่ ไม้ต่าง ๆ สีแปรงทาสี ปูน ทราย
อิฐ กระเบือง ฯลฯซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่าย
ทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 92,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 60,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมภายใต้การส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพของชุมชนเพือให้สามารถพึงตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียงโดยประกอบด้วยกิจกรรมหลัก คือ พัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน(จัดทํา
แปลงปลูกพืชผักสวนครัวรัวกินได้, สมุนไพรพืนบ้าน,เลียงสัตว์ประจําถินฯ
ลฯ), สนับสนุนการทํานําหมักชีวภาพและใช้ในแปลงพืชสาธิต,จัดอบรม
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับชุมชน เรืองการทําระบบบัญชีครัว
เรือน  เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  รายการที3  หน้าที30
โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ผู้นําชุมชนและประชาชนทัวไปเกียว
กับข้อกฎหมายทีสําคัญต่างๆและพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช่จ่ายในการพาเด็กนักเรียนรร.เทศบาลไปทัศนะศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียนโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึก
อบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557 ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ
.2560-2562  รายการที5  หน้าที43
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โครงการอบรมให้ความรู้เรืองสิทธิและหน้าทีของสตรี จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช่จ่ายในการพาเด็กนักเรียนรร.เทศบาลไปทัศนะศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียนโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึก
อบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557 ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ
.2560-2562  รายการที14  หน้าที45

งบเงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

1.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเทิง  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอําเภอเทิงงบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินอําเภอเทิงประจําปีงบประมาณพ.ศ.2560 ตังไว้ 5,000  บาท
2.อุดหนุนศอ.ปส.จ.เชียงรายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2559  ตังไว้ 5,000  บาท  ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559 (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562
  รายการที18  หน้า  41)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 12,000 บาท
เพืออุดหนุน
1.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเทิง โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวัน
แม่แห่งชาติ  ประจําปี2560 ตังไว้ 5,000  บาท 
2.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเทิง โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวัน
สตรีสากล  ประจําปี2560 ตังไว้  7,000  บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  (ปรากฏในพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-
2562   รายการที 4และ5 หน้า 45 ตามลําดับ   )
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 465,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 455,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายของพนักงานและสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดการแข่งขันกีฬา
ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  รายการที5  หน้าที32
โครงการแข่งขันกีฬาพายเรือ จํานวน 300,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดการแข่งขันกีฬา
ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  รายการที2  หน้าที31
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เทศบาล จํานวน 100,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดการแข่งขันกีฬา
ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  รายการที5  หน้าที32
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โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดการแข่งขันกีฬา
ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  รายการที7  หน้าที32
โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาของเยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาล

จํานวน 25,000 บาท

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดการแข่งขันกีฬา
ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  รายการที5  หน้าที32

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท
 เพือจัดซือลูกฟุตบอลลูกปิงปอง ลูกแชร์บอล นกหวีด ฯลฯซึงโดยสภาพเมือ
ใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมี
ลักษณะคงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษีค่าติดตังเป็นต้น   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   

 

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 5,000 บาท
เพืออุดหนุนคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย  โครงการสนับสนุน ส่ง
เสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงราย  ประจําปีงบ
ประมาณ2560  จํานวน  5,000  บาท  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559  (ปรากฏในพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562   รายการ
ที 32  หน้า 36   )
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 496,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 481,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 481,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาตรวจงาน ดู
งาน นิเทศงานเยียมชมและทัศนะศึกษาในกิจกรรมของเทศบาล ฯลฯ 
2. ค่าพิธีการทางศาสนาและอืน ๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 351,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมและงานประเพณีสําคัญต่างๆ ประกอบด้วย
1.โครงการจัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษา  ตังไว้  40,000  บาท 
2.โครงการจัดงานวันลอยกระทง  ตังไว้   100,000 บาท 
3.โครงการจัดงานประเพณีมหกรรมอาหาร  ตังไว้  2,000 บาท 
4.โครงการสรงนําพระธาตุจอมจ้อ ตังไว้  100,000 บาท  
5.โครงการจัดงานกาดหมัวครัวแลง  ตังไว้  20,000 บาท  
6.โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนทัวไปให้ปฏิบัติธรรม  ตัง
ไว้ 30,000บาท
7.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตังไว้ 50,000บาท  
8.โครงการสรงนําพระธาตุจอมใจ  ตังไว้ 3,000บาท   
9.โครงการสรงนําพระธาตุศรีมหาโพธิ ตังไว้ 3,000บาท   
10.โครงการสรงนําพระธาตุรัตนสุวรรณ ตังไว้ 3,000บาท

ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้
ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
    2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
   3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้าที31
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี,ราชพิธีและวันสําคัญต่างๆ จํานวน 125,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานวันสําคัญต่างๆ  ดังนี
1.วันปิยะ มหาราช ตังไว้  5,000 บาท
2.วันพ่อแห่งชาติ  ตังไว้ 20,000  บาท
3.วันแม่แห่งชาติ ตังไว้ 10,000 บาท 
4.วันเด็ก  ตังไว้ 70,000  บาท
5.วันเทศบาล  ตังไว้ 10,000  บาท
6.วันท้องถินไทย ตังไว้ 5,000  บาท
7.วันจักรี ตังไว้ 5,000  บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้
ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
    2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
   3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้าที31

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,000 บาท

1. อุดหนุนอําเภอโครงการจัดงานงานพระราชพิธีและรัฐพิธีประจําปีงบ
ประมาณพ.ศ.2560    ตังไว้   5,000  บาท
2. อุดหนุนอําเภอโครงการจัดงานงานประเพณีอําเภอและจังหวัดประจําปี
งบประมาณพ.ศ.2560   ตังไว้ 10,000 บาท

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  (ปรากฏในพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-
2562    หน้า 41  )

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,790,760 บาท
งบบุคลากร รวม 1,038,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,038,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 642,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาล  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท.0809.2/ว138  ลงวันที  30  ธันวาคม  พ
.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยกอง  และวิศวกรโยธา
ชํานาญการ  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท.0809.2/ว138  ลงวัน
ที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 263,880 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
.และก.อบต. ทีมท.0809.2/ว138  ลงวันที  30  ธันวาคม  พ.ศ
.2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ทีมท.0809.2/ว138  ลงวัน
ที  30  ธันวาคม  พ.ศ.2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 752,520 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,520 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 82,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเช่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อ
สร้าง,ค่าตอบแทนการสังใช้ อปพร.,    อสม., อช.ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวน,ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนทีได้รับการแต่งตัง
จากเทศบาลให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง,เงินสมนาคุณวิทยากร
ในการฝึกอบรมและเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2555
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล
ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3)       พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
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ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ท่อระบายนํา ฯลฯ ในเขตเทศบาล
และเพือเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานในอํานาจหน้าทีของเทศบาล ค่าจ้าง
เหมาแรงงานในการปฏิบัติราชการอืนๆหรือในการให้บริการต่างๆ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที 20  มิถุนายน   2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เพือเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่า
เบียเลียงค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอบรมต่างๆของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอบรมต่างๆของ
พนักงานเทศบาลลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้ซอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 405,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษปากกา ดินสอ ค่าถ่ายเอกสารฯลฯซึงโดยสภาพเมือ
ใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมี
ลักษณะไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุได้แก่ ลําโพงเทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้าปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอด สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯซึงโดยสภาพเมือ
ใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมี
ลักษณะไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างได้แก่ไม้ต่างๆสี แปรง
ทาสี ปูน ทราย อิฐ กระเบือง ฯลฯซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง
หมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะไม่คงทน
ถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตัง
เป็นต้น    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรียางนอก ยางในหัวเทียน ไขควง นํามันเบรกฯลฯ
 สําหรับรถจักรยานยนต์ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวรรวม
ถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ ได้แก่ นํามันเบนซิน นํามันดีเซลนํามันเครืองนํามัน
จาระบี ฯลฯสําหรับรถจักรยานยนต์และเครืองตัดหญ้า  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ฯลฯ ซึงโดยสภาพ
เมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิง
ของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตังเป็นต้น  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,830,088 บาท
งบกลาง รวม 8,830,088 บาท
งบกลาง รวม 8,830,088 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 208,397 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างทีเทศบาลจะต้องจ่ายเพืออุดหนุนเงินค่าเบีย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  สังการ  ดังนี  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด  ที มท 0809.5/ว
 9  ลงวันที  22  มกราคม 2557  เรือง การจ่ายเบียประกันสังคมของพนัง
กานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3)
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,631,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้อายุ  ตามระเบียบและหนังสังการดังนี
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548   
      2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลง
วันที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
     4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 2429
  ลงวันที 6 ธันวาคม 2554  เรือง  แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูง
อายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพิมเติม 
     5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  2541  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,440,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่คนพิการ  ตามระเบียบและหนังสือสังการดัง
นี  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548   
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับที 2 พ.ศ. 2559  
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว 3609 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการจ่ายเบียความพิการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2553  (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2559 
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  2541  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชือทีได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหาร   ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
     1)  กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.3/ว
 1381 ลงวันที  2 กรกฎาคม 2558
     2)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559  2541  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน        
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สํารองจ่าย จํานวน 65,386 บาท
 เพือสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัย
เกิดขึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นัน   ตามหนังสือสังการ   ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที  มท  0313. 4 /ว 667   ลง
วันที  12  มีนาคม   2545  เรือง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224  ลงวัน
ที  10  ตุลาคม  2554   เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นําท่วมฉับ
พลัน  นําป่าไหลหลาก  และนําล้นตลิง
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที  มท  0808.2/ว  3215  ลงวันที  6
  มิถุนายน 2559   เรือง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76  ลงวันที   13  มกราคม  2558   เรือง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนทีสุด  ที  มท  0891.2/ว  4515
  ลงวันที  11  สิงหาคม 2558/   เรือง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาป้องกันอุทกภัย  นําท่วมฉับพลัน   นําป่าไหลหลาก  และดินถล่ม
6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 843  ลงวันที 28 เมษายน 2559  เรือง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 2360  ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558  เรือง  การเตรียมความพร้อมเพือ
จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปี 2559
8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3358  ลงวัน
ที 29  ตุลาคม  2553
9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76  ลงวันที   13  มกราคม  2558   เรือง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน
ที 19  มิถุนายน 2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
11)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที มท 0808.2/ว  4072  ลง
วันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 499,681 บาท
1.  ส่งสมทบ ส.ท.ท. ตังไว้    41,191   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเกียว
กับค่าบํารุงสมาคม  พ.ศ. 2555  และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2556 กําหนดว่าสมาชิกต้องชําระค่าบํารุงให้แก่
สมาคมสันนิบาตเป็นรายปีตามเกณฑ์ทีทีประชุมใหญ่เป็นผู้กําหนด  โดย
พิจารณาจากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมาของเทศบาล  ยกเว้นเงินกู้  เงิน
จ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภท  แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึง
ส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทังนีไม่เกิน  500,000  บาท  
2.  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรตังไว้ 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  โดยจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ในสิง
ทีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง  ได้แก่  การจัดหาเครืองมือเครืองใช้
เกียวกับกิจการจราจร  เช่น  เครืองหมายจราจร  สัญญาณไฟ  แผงกัน  สี
ตีเส้นจราจร  ทาสีและตีเส้น  ฯลฯ   ตามหนังสือสังการ  ดังนี
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1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที  มท  0313.4 /ว 3203   ลง
วันที  4  ตุลาคม  2539  เรือง  การตังงบประมาณและเบิกเงินค่าใช้จ่าย
ในการจัดการจราจร 

3.  ค่าเช่าทรัพย์สินกรมธนารักษ์ตังไว้   178,490  บาทโดยจ่ายเป็นค่า
เช่าอาคารร้านค้าชุมชน (ตลาดสดเดิม)และค่าธรรมเนียมต่ออายุและค่า
ธรรมเนียมตรวจสภาพอาคาร  , ลานคสล.บริเวณร้านค้าชุมชนและค่า
ธรรมเนียมต่ออายุและค่ารังวัด  , อาคารสถานีขนส่งอําเภอเทิง, ลานคสล
.บริเวณสถานีขนส่งอําเภอเทิงและค่าธรรมเนียมต่ออายุและค่ารังวัดและ
ค่าประกันอัคคีภัยตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
4.  เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที ตัง
ไว้     130,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับเทศบาล  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50   ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้
รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ตามประกาศ และหนังสือสัง
การ  ดังนี
1)  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  เรือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552
2)  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหน
ดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ
. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว 1263  ลง
วันที  30  พฤษภาคม  2557  
6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1201  ลง
วันที  30  มิถุนายน 2553  เรือง  สอบถามการตังงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว
 2199  ลงวันที  10  พฤศจิกายน  2552  เรือง  การดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
8)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 1514  ลง
วันที  26  กรกฎาคม  2554  
9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.3/ว
 1202  ลงวันที  17  กรกฎาคม  2557  

5. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน(ออมวันละบาท)  ตังไว้100,000
บาท

  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ทีมท.0891.4/ว 975 ลง
วันที 14 พฤษภาคม 2558)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีทีพนักงาน ,ครู ,ลูกจ้าง ,พนักงานจ้าง
ของเทศบาลถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0013.4/ว 1765  ลงวัน
ที  3  มิถุนายน  2537 พนักงานจ้างถึงแก่ความตาย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 493,304 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2500  โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2  ของประมาณการ
รายรับทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป (ยกเว้น
พันธบัตร  เงินกู้   เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)   และ
หนังสือสังการดังนี
1)  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2500
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2546  
3)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 40 ลงวันที 14 สิงหาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559
4)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 41 ลงวันที 14 สิงหาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 18,720 บาท

 พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2500
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 330,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า บําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จพิเศษ และ
บําเหน็จพิเศษรายเดือน (ตามพระราชกฤษฎีการจ่ายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จบํานาญ และเงินอืนใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 3,200 บาท

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2500
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