
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลเวียงเทิง

อําเภอ เทิง   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 54,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,747,490 บาท
งบบุคลากร รวม 7,178,790 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,392,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือน 12 เดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี (สํานักปลัดเทศบาล) 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง 12 เดือนของนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ  12 เดือนของนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนทีปรึกษาและเลขานุการนายก
เทศมนตรี(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,258,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,785,990 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,084,390 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
ประจําปีในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของ
พนักงานเทศบาลทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 473,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจําใน
สังกัดสํานักปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 865,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างใน
สังกัดสํานักปลัดเทศบาล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 93,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล
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งบดําเนินงาน รวม 2,417,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 550,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอปพร. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 178,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านใน
สังกัดสํานักปลัดเทศบาล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 162,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา หรือผู้บริหารเทศบาล  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 577,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 35,000 บาท

2.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการดําเนิน
งานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาล เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
กําจัดสิงปฏิกูล ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ฯลฯ เป็นต้น (สํานักปลัด
เทศบาล)  จํานวน 30,000 บาท
2.1.2 ค่าจ้างปรับปรุงดูแลเว็บไซด์เทศบาล  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงดู
แลเว็บไซด์ ของเทศบาล  (สํานักปลัดเทศบาล)  จํานวน 5,000 บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 52,000 บาท
2.2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล  
            เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ซึง
ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคล  (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 10,000
 .-บาท
2.2.2 ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการ
           เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบ  หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย (สํานักปลัดเทศบาล)
จํานวน 5,000 .-บาท
2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆ ประกอบด้วย
            (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันชาติ วันปิยมหาราช ฯลฯ  จํานวน 20,000 .-บาท
            (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนืองวันสําคัญต่างๆ เช่น วันเทศบาล
วันท้องถินไทย ฯลฯ  จํานวน 17,000 .-บาท
            โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
ดอกไม้ ธูป เทียน  ค่าพานพุ่มถวายสักการะ พวงมาลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ใช้จ่าย อืนๆ   ทีจําเป็น     (สํานักปลัดเทศบาล)  ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 67
            

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดเวทีประชุมประชาคมเพือการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
และแผนชุมชน  (สํานักปลัดเทศบาล)  ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 73
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
 (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการเพิมศักยภาพของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง และผู้นําชุมชน ฯลฯ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพในการทํางานของคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล ผู้นําชุมชน พนักงาน  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (สํานักปลัด
เทศบาล)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 73
-ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดทําโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ ตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง  (สํานักปลัดเทศบาล)ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 71
ค่าใช้จ่ายในโครงการปิดทองหลังพระ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดทําโครงการปิดทองหลังพระตาม
ระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง (สํานักปลัดเทศบาล)ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 71
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสํานักงานและสถานทีทีเหมาะสมอืนๆ ใน
เขตเทศบาลตําบลเวียงเทิง

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกดอกดาวเรืองรอบบริเวณสํานักงานและสถาน
ทีอืนทีเหมาะสม เพือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สํานักปลัดเทศบาล)ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 67

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ ของ เทศบาลให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน สําหรับใช้ในการบริหารงานทัว
ไป เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ซองเอกสาร แฟ้ม สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ สิงของทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์  ฯลฯ  โดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่
คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวร (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสํานักงาน (สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ เช่น แปรง ไม้กวาด ถาด แก้วนํา ถัง จาน
รอง  ผ้าปูโต๊ะ นํายาดับกลิน เป็นต้น  (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทีจําเป็นต้องใช้ในกิจการสํานักงาน
หรือกิจการซึงอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเช่น ท่อนําและอุปกรณ์
ประปา สี  จอบ ชะแลง เสียม เลือย ตะปู สว่าน ปูนซีเมนต์ ทรายฯลฯ
 (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  แบตเตอรี ยางรถยนต์ฯลฯ
 (สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนเช่นนํามันเชือเพลิง นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯ(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับถ่ายรูป ค่าล้าง/อัดขยายรูปสีหรือขาว
ดํา กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพฯลฯ
 (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีใช้กับเครือง
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูลตลับผงหมึก สายเคเบิล วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 980,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคาร สํานักงานทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล รวมถึงสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับอาคาร สํานักงานทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้โทรศัพท์พืนฐานภายในสํานัก
งานรวมถึงค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการโทรศัพท์ (สํานักปลัด
เทศบาล)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้ระบอินเตอร์เน็ตภายในสํานัก
งานรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว (สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 121,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 101,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีพลาสติก สําหรับใช้ในการจัดงานต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเก้าอีพลาสติก สําหรับใช้ในกิจกรรมหรือ
การจัดงานต่างๆของเทศบาล   (สํานักปลัดเทศบาล) ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 73
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเก้าอีสํานักงาน สําหรับใช้ในงานทะเบียน
ราษฎร์ (จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)   (สํานักปลัดเทศบาล) ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 99
ตู้บานเลือนกระจกขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 หลัง จํานวน 6,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้บานเลือนกระจก ขนาด 4 ฟุต สําหรับใช้
จัดเก็บเอกสารของงานราชการ (จัดซือตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่ได้
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ) (สํานัก
ปลัดเทศบาล) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 -2564) หน้า 99
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ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 หลัง จํานวน 11,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) สําหรับใช้จัด
เก็บเอกสารของงานทะเบียนราษฎร์ (จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)  (สํานักปลัดเทศบาล) ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 99

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1* (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

จํานวน 22,000 บาท

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี

1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า  600 :1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จานวน 1 หน่วย
(จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)  (สํานักปลัด
เทศบาล)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 99
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ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน * จํานวน 16,000 บาท
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า  3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย
(จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)  (สํานักปลัด
เทศบาล)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 99
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ MultiFunction ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
 - เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)  (สํานักปลัด
เทศบาล)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 99
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดํา(18 หน้า/นาที) จํานวน 
 2 เครือง

จํานวน 6,600 บาท

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
(จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม) (สํานักปลัด
เทศบาล)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 99

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้างของเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้างของเทศบาล
 (สํานักปลัดเทศบาล)

งบรายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 12,000 บาท
 (1) ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิ
ใช่เพือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและหรือสิงก่อสร้าง  
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานประเมินความพึงพอใจฯของประชาชนทีมี
ต่อการบริหารงานของเทศบาล   (สํานักปลัดเทศบาล)

งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 18,000 บาท

(1) อุดหนุนโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซือการจ้างและสถานทีกลางในการประกวดราคา /สอบราคา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ อําเภอเทิง ให้แก่ เทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออุปกรณ์สํานักงานเพือใช้ในการ
ดําเนินงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ  (สํานักปลัดเทศบาล) ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 75

งานบริหารงานคลัง รวม 2,916,930 บาท
งบบุคลากร รวม 2,529,930 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,529,930 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,871,670 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
ประจําปีในสังกัดกองคลัง 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของ
พนักงานเทศบาลทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 519,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างใน
สังกัดกองคลัง
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 79,260 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปในสังกัดกองคลัง

งบดําเนินงาน รวม 365,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 149,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 82,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (กองคลัง)
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านใน
สังกัดกองคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล (กองคลัง)
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของเทศบาล  (กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัดกองคลัง  เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
เช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ ของ เทศบาลให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 101,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน สําหรับใช้ในการบริหารงานทัว
ไป เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ซองเอกสาร แฟ้ม สมุด
บัญชี แบบพิมพ์ สิงของทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ฯลฯ โดยสภาพเมือใช้
แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมี
ลักษณะไม่คงทนถาวร (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  แบตเตอรี  ยางรถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนเช่นนํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง(กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับถ่ายรูป ค่าล้าง/อัดขยายรูปสีหรือขาว
ดํา กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพฯลฯ
 (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีใช้กับเครือง
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สายเคเบิล วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1* (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

จํานวน 22,000 บาท

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี

1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า  600 :1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จานวน 1 หน่วย
(จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)  (กองคลัง)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,501,540 บาท
งบบุคลากร รวม 1,145,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,145,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 263,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
ประจําปีในงานป้องกันฯ สังกัดสํานักปลัดเทศบาล
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาลในงาน
ป้องกันฯ สังกัดสํานักปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 788,180 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างในงาน
ป้องกันฯ สังกัดสํานักปลัดเทศบาล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 90,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปในงานป้องกันฯ สังกัดสํานักปลัดเทศบาล

งบดําเนินงาน รวม 201,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 81,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (สํานักปลัด
เทศบาล)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านใน
งานป้องกันฯ สังกัดสํานักปลัดเทศบาล

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างในงานป้องกันสังกัดสํานักปลัด
เทศบาล  เช่น ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
 ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ ของ เทศบาลใน
งานป้องกันฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ เช่น แปรง ไม้กวาด ถัง นํายาดับกลิน เป็น
ต้น ในงานป้องกันฯ  (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  แบตเตอรี ยางรถยนต์ฯลฯ
 ในงานป้องกันฯ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนเช่นนํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล
นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯในงาน
ป้องกันฯ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เวชภัณฑ์  ถุงมือ นํายา
ต่างๆ หน้ากากอนามัย ในงานป้องกันฯ  (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
ในงานป้องกันฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 155,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 155,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองทํานําเย็น จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองทํานําเย็น สําหรับใช้ในงาน
ป้องกันฯ (จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)  (สํานักปลัดเทศบาล)ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 99

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ต่างๆทีใช้ใน
งานป้องกันฯ (สํานักปลัดเทศบาล)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 85,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุและอุบัติภัยในช่วง
เทศกาลสําคัญ

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล  (งานป้องกันฯ  สํานักปลัดเทศบาล)ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 69
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่า (งานป้องกันฯ  สํานักปลัดเทศบาล)ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 70
โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยภายในเขตเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยภายในเขต
เทศบาล   (งานป้องกันฯ  สํานักปลัดเทศบาล)ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 69
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร. จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกอปพร.(งาน
ป้องกันฯ  สํานักปลัดเทศบาล)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 -2564) หน้า 69
โครงการอบรมกฎหมายจราจรแก่เยาวชนและประชาชนทัวไป จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการอบรมกฎหมายจราจรแก่เยาวชนและ
ประชาชนทัวไป   (งานป้องกันฯ  สํานักปลัดเทศบาล)ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 69

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 409,160 บาท
งบบุคลากร รวม 246,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 246,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 246,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
ประจําปีในสังกัดกองการศึกษาฯ
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งบดําเนินงาน รวม 163,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (กองการศึกษาฯ)
ค่าใช้สอย รวม 133,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของเทศบาล  (กองการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษาฯ เช่น ค่าเบีย
เลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ ของ เทศบาลให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 18,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน สําหรับใช้ในการบริหารงานทัว
ไป เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ซองเอกสาร  แฟ้ม สิงของที
ได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ฯลฯ โดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมี ลักษณะไม่คงทน
ถาวร (กองการศึกษาฯ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนเช่นนํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง(กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีใช้กับเครือง
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูลตลับผงหมึก สายเคเบิล วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 16,256,070 บาท
งบบุคลากร รวม 5,968,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,968,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,699,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล
ประจําปีในสังกัดโรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 201,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินทีพนักงานครูเทศบาลได้รับในอัตราเท่ากับเงิน
วิทยฐานะ(โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิง)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 453,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินทีพนักงานครูเทศบาลทีได้รับวิทยฐานะ(โรงเรียนเทศบาล
ตําบลเวียงเทิง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 568,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามจํานวนทีส่วนกลางจัดสรร
ให้(โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิง)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปในสังกัดโรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิงตามจํานวนที
ส่วนกลางจัดสรรให้(โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิง)

งบดําเนินงาน รวม 6,001,330 บาท
ค่าตอบแทน รวม 207,810 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (โรงเรียนเทศบาล
ตําบลเวียงเทิง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,810 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล (โรงเรียน
เทศบาลตําบลเวียงเทิง)

ค่าใช้สอย รวม 3,205,610 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 480,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของเทศบาล  (โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเทิง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.(กองการ
ศึกษาฯ) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 65
โครงการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถาน
ศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรทาง
การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิง
)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 65
โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามกิจกรรม ดังต่อไปนี 
(1) กิจกรรมปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา 2,500 บาท
(2) กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสือการเรียนการสอน 2,500 บาท
(3) กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 2,500 บาท
(4) กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ 2,500 บาท
(โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิง) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 -2564) หน้า 64
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,580,610 บาท
(1) โครงการอาหารกลางวัน ศพด.เทศบาล จํานวน 269,500 บาท
(2) โครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนเทศบาล จํานวน 988,000
 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
เทศบาล จํานวน 20,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL จํานวน 9,600บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  จํานวน 100,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จํานวน 50,000
 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน(เงินราย
ได้) จํานวน 90,000 บาท 
(8) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาล
ศึกษา จํานวน 419,900 บาท
(9) ค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน 49,400 บาท
(10) ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 49,400
 บาท
(11) ค่าเครืองแบบนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 74,100 บาท
(12) ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 106,210 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดของ
โรงเรียน จํานวน 21,000 บาท
(14) ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว ศพด.  จํานวน 93,500 บาท
(15) โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ (เงินรายได้) จํานวน 150,000 บาท
(16) โครงการส่งเสริมพัฒนางานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทศบาล(เงิน
รายได้)  เพือดําเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี 
     (16.1) การเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเวียงงาม 15,000 บาท
    (16.2) การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระดับปฐมวัย 20,000 บาท
     (16.3) กิจกรรมสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน 10,000 บาท
    (16.4) กิจกรรมฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 10,000 บาท
(17) โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการโรงเรียนเทศบาล(เงินรายได้)
       เพือดําเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี 
    (17.1) กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 5,000 บาท
     (17.2) กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 5,000 บาท 
     (17.3) กิจกรรมวันวิชาการ 5,000 บาท
    (17.4) กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน 10,000 บาท
(18) โครงการส่งเสริมพัฒนางานกิจการนักเรียน ศพด. (เงินรายได้)
 เพือดําเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี 
    (18.1) กิจกรรมฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 5,000 บาท
    (18.2) กิจกรรมเสริมประสบการณ์เนืองในวันสําคัญต่างๆ 5,000 บาท
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิง) ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 62-65
โครงการอบรมส่งเสริมเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอบรมส่งเสริมเฝ้าระวัง
พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี   (กองการศึกษาฯ)
จ่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ในการอบรมสัมมนาของบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของบุคลากรทาง
การศึกษา   (กองการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ ของ เทศบาลให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)

วันทีพิมพ์ : 22/3/2561  16:56:31 หน้า : 14/29



ค่าวัสดุ รวม 2,587,910 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารเรียน (กองการศึกษาฯ)
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ เช่น แปรง ไม้กวาด ถาด แก้วนํา ถัง จาน
รอง  ผ้าปูโต๊ะ นํายาดับกลิน เป็นต้น  (กองการศึกษาฯ)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,527,910 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือนม สําหรับเด็กนักเรียนของสถานศึกษา ดังนี
    (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเทิง จํานวน 113,498 บาท
    (2) โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิง จํานวน 479,050 บาท
    (3) โรงเรียนเวียงเทิง  จํานวน 1,571,284 บาท
    (4) โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม   จํานวน 364,078 บาท
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทีจําเป็นต้องใช้ในกิจการสํานักงาน
หรือกิจการซึงอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเช่น ท่อนําและอุปกรณ์
ประปา สี  จอบ ชะแลง เสียม เลือย ตะปู สว่าน ปูนซีเมนต์ ทรายฯลฯ (กอง
การศึกษาฯ)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ฯลฯ สําหรับโรงเรียนและศพด.(กองการ
ศึกษาฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับถ่ายรูป ค่าล้าง/อัดขยายรูปสีหรือขาว
ดํา กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพฯลฯ
 (กองการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 246,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง จํานวน 6,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เก็บเอกสาร 40 ช่องสําหรับใช้จัด
เก็บ เอกสารของงานราชการ (จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ได้
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ) (กอง
การศึกษาฯ)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 -2564) หน้า 99

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตู้ลําโพงขยายเสียง จํานวน 6,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้ลําโพงขยายเสียง สําหรับใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอน (จัดซือตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่ได้กําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ) (กองการ
ศึกษาฯ)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 -2564) หน้า 100

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองเล่น ดีวีดี  จํานวน 2 เครือง จํานวน 2,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองเล่นดีวีดี สําหรับใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน (จัดซือตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่ได้กําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ) (กองการ
ศึกษาฯ)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 73

วันทีพิมพ์ : 22/3/2561  16:56:31 หน้า : 15/29



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 
จํานวน 2 ชุด

จํานวน 32,000 บาท

 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 -มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratioไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย(จัดซือตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม) (กองการศึกษาฯ) ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 99 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน จํานวน 200,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ(โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิง)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4
 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 64

งบเงินอุดหนุน รวม 4,040,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,040,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,040,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนของสถานศึกษา ดังนี
(1.1)  อุดหนุนโรงเรียนเวียงเทิง  จํานวน 3,280,000 บาท
(1.2)  อุดหนุนโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม จํานวน 760,000 บาท
(กองการศึกษาฯ) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564
) หน้า 77

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในเขตเทศบาล จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอบรมการป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษาในเขตเทศบาล (กองการศึกษาฯ)ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 64
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,060,980 บาท
งบบุคลากร รวม 1,630,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,630,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 825,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
ประจําปีในสังกัดกองสาธารณสุขฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของ
พนักงานเทศบาลทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 726,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างใน
สังกัดกองสาธารณสุขฯ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปในสังกัดกองสาธารณสุขฯ

งบดําเนินงาน รวม 367,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 53,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านใน
สังกัดกองสาธารณสุขฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล (กอง
สาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของเทศบาล  (กองสาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัดกองสาธารณสุขฯ  เช่น ค่า
เบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ(กองสาธารณ
สุขฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ ของ เทศบาลให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน สําหรับใช้ในการบริหารงานทัว
ไป เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ซองเอกสาร แฟ้ม สิงของที
ได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ฯลฯ โดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะไม่คงทน
ถาวร (กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าของอาคารภายในสํานักงาน(กอง
สาธารณสุขฯ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทีจําเป็นต้องใช้ในกิจการสํานักงาน
หรือกิจการซึงอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเช่น ท่อนําและอุปกรณ์
ประปา สี  จอบ ชะแลง เสียม เลือย ตะปู สว่าน ปูนซีเมนต์ ทรายฯลฯ (กอง
สาธารณสุขฯ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนเช่นนํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เวชภัณฑ์  ถุงมือ นํายา
ต่างๆ หน้ากากอนามัย ในงานสาธารณสุข  (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับถ่ายรูป ค่าล้าง/อัดขยายรูปสีหรือขาว
ดํา กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพฯลฯ
 (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีใช้กับเครือง
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูลตลับผงหมึก สายเคเบิล วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

งบลงทุน รวม 26,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง จํานวน 2 ตัว จํานวน 10,400 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เก็บเอกสาร 40 ช่องสําหรับใช้จัด
เก็บ เอกสารของงานราชการ (จัดซือตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่ได้
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ) (กอง
สาธารณสุขฯ)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 -2564) หน้า 99
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า  3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย
(จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)  (กองสาธารณ
สุข)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 100

งบเงินอุดหนุน รวม 37,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 37,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 37,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน การพัฒนา สาธารณสุข
มูลฐาน (จํานวน 5 หมู่บ้านๆ ละ 7,500 บาท)    (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 5,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์
แก่ราษฎรทีเดือดร้อน รวมถึงกิจการสาธารณกุศล (สํานักปลัด
เทศบาล)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 -2564)  หน้า 75

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 4,787,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,787,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,787,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 หมู่ที 14 จํานวน 221,000 บาท
ก่อสร้างขอบผิวไหล่ทาง คสล. พืนทีไม่น้อยกว่า 500  ตาราง
เมตร  หนา 0.12 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด (กอง
ช่าง) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 59
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โครงการก่อสร้างเชือมท่อระบายนําพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล.ซอย 
12 (ข้างวิทยาลัยการอาชีพเทิง) หมู่ที 15

จํานวน 275,000 บาท

เชือมท่อระบายนํา คสล. ขนาด 0.40 เมตร จํานวน 64 เมตร บ่อพักนํา
จํานวน 10 บ่อ ขยายไหล่ทาง คสล. หนา 0.12 เมตร พืนทีไม่น้อย
กว่า  295 ตารางเมตร งานซ่อมผิวจราจรเดิมคสล
.   หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด  (กองช่าง) ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 60   
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคสล.และขยายไหล่ทางคสล.ซอย 4-4/1 หมู่
ที 20

จํานวน 544,000 บาท

ซ่อมแซมถนน คสล. จุดที 1 ขนาด
กว้าง 2 เมตร ยาว 26 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีรวมไม่น้อย
กว่า 52 ตารางเมตร และซ่อมแซมถนน คสล. จุดที 2 ขนาด
กว้าง 2 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีรวมไม่น้อย
กว่า 210 ตารางเมตร  ขยายไหล่ทางหนา 0.12 เมตร พืนทีรวมไม่น้อย
กว่า 845 ตารางเมตรตามแบบเทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด  (กอง
ช่าง)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 60
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายนํา คสล. ซอย 6/1 หมู่ที 20 จํานวน 380,000 บาท
ก่อสร้างถนน คสล.กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนที คสล. รวมไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร  พร้อมรางระบายนํา คสล. ขนาดปากบน
กว้าง 1.00 เมตร    ท้องรางกว้าง 0.60 เมตร รางระบายนําแบบช่วง
ที 1 ระยะทาง 100 เมตร รางระบายนําแบบช่วงที 2 ระยะ
ทาง 62 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด   (กอง
ช่าง)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 60
โครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมฝาปิด คสล. รูปตัวยู และขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8  หมู่ที 2

จํานวน 156,000 บาท

ก่อสร้างรางระบายนําพร้อมฝาปิด คสล. กว้าง 0.40 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 73 เมตร ขยายไหล่ทาง คสล.  หนา 0.12 เมตร  พืนทีไม่น้อย
กว่า 78 ตารางเมตร  เชือมท่อระบายนําพีวีซี ขนาด 8 นิว พร้อมบ่อ
พัก จํานวน 5 บ่อ  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด   (กอง
ช่าง)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 59
โครงการก่อสร้างราวกันตกทางเดิน ริมตลิงแม่นําลาวหมู่ที 15 จํานวน 220,000 บาท
ก่อสร้างราวกันตก ความยาวไม่น้อยกว่า 197 เมตร ความสูงของราวกัน
ตกจากพืน 0.95 เมตร ระยะห่างช่วงเสา 2 เมตร     ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด   (กองช่าง)ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 60
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา พร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 11  หมู่ที 14

จํานวน 464,000 บาท

ก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. ขนาด 0.40 จํานวน 170 เมตรบ่อพักนํา
จํานวน 23 บ่อและขยายไหล่ทาง คสล.  หนา 0.12 เมตร  พืนทีไม่น้อย
กว่า 415 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด (กอง
ช่าง)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 59
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา พร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 3  หมู่ที 2

จํานวน 372,000 บาท

ก่อสร้างวางท่อระบายนํา ขนาด 0.40 เมตร จํานวน 112 เมตร บ่อพักนํา
จํานวน 17 บ่อ ขยายไหล่ทาง คสล.  หนา 0.12 เมตรพืนทีไม่น้อย
กว่า 405 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด (กอง
ช่าง)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 59
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา พร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 6  หมู่ที 2

จํานวน 395,000 บาท

ก่อสร้างวางท่อระบายนํา ขนาด 0.40 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 142 เมตร และบ่อพักจํานวน 18 บ่อขยายไหล่ทาง คสล
. หนา 0.12 เมตรพืนทีไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด (กองช่าง)ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 59
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3  
หมู่ที 14

จํานวน 432,000 บาท

ก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล
. ขนาด 0.40 เมตร จํานวน 265 เมตร    บ่อพักนําจํานวน 33บ่อ ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด(กองช่าง)ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 59
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.  และขยายไหล่ทาง คสล. ซอย 1/1 หมู่ที 20 จํานวน 214,000 บาท
ซ่อมแซมถนนจุดที 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พืนทีไม่น้อยกว่า 45 ตารางเมตร  จุด
ที 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 24 ตารางเมตรขอบไหล่ทาง คสล.  หนา 0.12 เมตร กว้างเฉลีย 1 –
 1.5 เมตร หรือพืนทีรวม คสล. ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด  (กองช่าง) ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 60
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. และวางท่อระบายนําพร้อมประปา ซอย 4 หมู่
ที 15

จํานวน 214,000 บาท

ซ่อมแซมถนน คสล. กว้างไม่น้อยกว่า 6.20 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 48.50 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล. รวมไม่
น้อยกว่า 300.70 ตารางเมตร วางท่อระบายนํา ขนาด
ท่อ 0.40 เมตร จํานวน 14 เมตร  บ่อพักนํา จํานวน 3 บ่อ ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด   (กองช่าง)ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 60
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล จํานวน 133,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด  (กองช่าง)ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 80
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง ซอยเวียงเหนือ ซอย 22 หมูที 1 จํานวน 767,000 บาท
ก่อสร้างพนังดาดคอนกรีต คสล.หนาไม่น้อยกว่า 0.07 เมตร มีพืนทีไม่
น้อยกว่า 472 ตารางเมตร ผิวฟุตบาททางเดินเท้า คสล
.  หนา 0.10 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร พร้อมราวกัน
ตก  สูง 0.95 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 23 เมตร ตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลเวียงเทิงกําหนด   (กองช่าง) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 -2564)  หน้า 58      

งานสวนสาธารณะ รวม 521,220 บาท
งบบุคลากร รวม 228,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 228,720 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 228,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างใน
สังกัดกองช่าง
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งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (กองช่าง)
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของเทศบาล  (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ ของ เทศบาลให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนเช่นนํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง(กองช่าง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ฯลฯ สําหรับงานสวนสาธารณะ (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 32,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท
- เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย 
 - เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด
สําหรับใช้ในงานสวนสาธารณะ (จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ)  (กองช่าง) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561 -2564)  หน้า 100
ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จํานวน 12,000 บาท
 - เป็นเครืองตัดหญ้าแบบเข็น
 - เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 
 - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิว
- รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิว
- ความจุถังนํามันเครืองยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร
สําหรับใช้ในงานสวนสาธารณะ (จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ)  (กองช่าง)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 -2564)  หน้า 100
ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จํานวน 11,000 บาท
- เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย 
 - เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด
สําหรับใช้ในงานสวนสาธารณะ (จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ)  (กองช่าง) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561 -2564)  หน้า 100
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 2,846,120 บาท
งบบุคลากร รวม 637,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 637,620 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 566,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างใน
สังกัดกองสาธารณสุขฯ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 71,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปในสังกัดกองสาธารณสุขฯ

งบดําเนินงาน รวม 2,193,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 123,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 33,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
จ้างทีปฏิบัติงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล  (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย รวม 1,520,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,440,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของเทศบาล  (กองสาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการ โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ (กองสาธารณสุขฯ)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 72

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ ของ เทศบาล ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้สําหรับกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล เช่น ถุงขยะ ไม้กวาด เป็นต้น  (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  แบตเตอรี ยางรถยนต์ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนเช่นนํามันเชือเพลิง นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขฯ)
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งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
พัดลมอุตสาหกรรม (ตะแกรงอเนกประสงค์)  จํานวน 2 ตัว จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือพัดลมอุตสาหกรรม (ตะแกรง
อเนกประสงค์)  สําหรับใช้ในงานจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล  (จัดซือตาม
ราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ)  (กองสาธารณสุขฯ)ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 73

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองทํานําเย็น จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองทํานําเย็น สําหรับใช้ในงานจัดขยะมูล
ฝอยและสิงปฏิกูล  (จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ได้กําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)  (กองสาธารณ
สุขฯ)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 73

งานบําบัดนําเสีย รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของเทศบาล  (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 125,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกาดหมัวครัวแลง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการกาดหมัวครัวแลง(สํานักปลัด
เทศบาล)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 -2564)  หน้า 73
โครงการจัดงานมหกรรมอาหาร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจัดงานมหกรรมอาหาร(กองสาธารณ
สุขฯ)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 73
โครงการส่งเสริมการพัฒนาบทบาทของสตรีในเขตเทศบาลตําบลเวียงเทิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการส่งเสริมการพัฒนาบทบาทของสตรีใน
เขตเทศบาลตําบลเวียงเทิง (สํานักปลัดเทศบาล)ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 73
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตและพัฒนาอาชีพของ
ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักปลัด
เทศบาล)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 -2564)  หน้า 61
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

1. อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเทิง  จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอเทิง ประจําปี 2561
2. อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย  จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดเชียงราย ประจําปี 2561
(สํานักปลัดเทศบาล) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 -2564)  หน้า 75

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 10,000 บาท
1. อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเทิง  จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันแม่แห่งชาติ
ประจําปี 2561(สํานักปลัดเทศบาล)  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4
 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 76
2. อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเทิง  จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันสตรี
สากล ประจําปี 2561 (สํานักปลัดเทศบาล)  ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 77

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาของเทศบาลตําบลเวียงเทิง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาของเทศบาล
ตําบลเวียงเทิง (กองการศึกษาฯ)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 -2564)  หน้า 66
โครงการแข่งขันกีฬาพายเรือ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการแข่งขันกีฬาเรือพาย(กองการ
ศึกษาฯ)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 66
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา(กองการศึกษาฯ)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 -2564)  หน้า 66

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 409,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 304,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 304,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ(กองการ
ศึกษาฯ)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 66
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการ  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์(กองการ
ศึกษาฯ)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 67

วันทีพิมพ์ : 22/3/2561  16:56:31 หน้า : 25/29



โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจัดงานวันลอยกระทง(กองการ
ศึกษาฯ)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 67
โครงการจัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษา (กอง
การศึกษาฯ)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 -2564)  หน้า 67
โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนทัวไปให้ปฏิบัติธรรม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการ โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนทัวไป
ให้ปฏิบัติธรรม (กองการศึกษาฯ)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 -2564)  หน้า 67
โครงการสรงนําพระธาตุจอมจ้อ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการสรงนําพระธาตุจอมจ้อ(กองการ
ศึกษาฯ)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 67
โครงการสรงนําพระธาตุจอมใจ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการสรงนําพระธาตุจอมใจ(กองการ
ศึกษาฯ)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 67
โครงการสรงนําพระธาตุรัตนสุวรรณ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการ โครงการสรงนําพระธาตุรัตนสุวรรณ(กองการ
ศึกษาฯ)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 67
โครงการสรงนําพระธาตุศรีมหาโพธิ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการสรงนําพระธาตุศรีมหาโพธิ (กองการ
ศึกษาฯ)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 67

งบเงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 105,000 บาท

(1) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเทิง จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธีประจํา
ป2ี561  (กองการศึกษาฯ)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 -2564)  หน้า 76
(2) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเทิง  จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีของอําเภอและ
จังหวัดประจําปี 2561 (กองการศึกษาฯ)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4
 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 76

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,000,840 บาท
งบบุคลากร รวม 1,386,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,386,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 984,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
ประจําปีในสังกัดกองช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของ
พนักงานเทศบาลทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 274,320 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างใน
สังกัดกองช่าง
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 44,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปในสังกัดกองช่าง

งบดําเนินงาน รวม 598,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (กองช่าง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล (กองช่าง)
ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของเทศบาล  (กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง เช่น ค่าเบียเลียงค่า
เช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ ของ เทศบาลให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 403,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน สําหรับใช้ในการบริหารงานทัว
ไป เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ซองเอกสาร แฟ้ม สิงของที
ได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ฯลฯ โดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะไม่คงทน
ถาวร (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าสาธารณะ(กองช่าง)
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 260,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทีจําเป็นต้องใช้ในกิจการซึงอยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลเช่น ท่อนําและ
อุปกรณ์  ประปา สี จอบ ชะแลง เสียม เลือย ตะปู สว่าน ปูน
ซีเมนต์ ทราย ฯลฯ(กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  แบตเตอรี  ยางรถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนเช่นนํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีใช้กับเครือง
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูลตลับผงหมึก สายเคเบิล วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า  3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย
(จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)  (กองช่าง)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 99

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,833,650 บาท
งบกลาง รวม 9,833,650 บาท
งบกลาง รวม 9,833,650 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 244,730 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง  (สํานักปลัดเทศบาล)
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,543,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลเวียงเทิง(สํานักปลัด
เทศบาล) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 -2564)  หน้า 68

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,440,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้พิการ รายละ 800 บาท/เดือน (สํานักปลัด
เทศบาล)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 -2564)  หน้า 68

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รายละ 500 บาท/เดือน (สํานักปลัด
เทศบาล) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 -2564)  หน้า 68

สํารองจ่าย จํานวน 87,350 บาท
เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)  หน้า 69
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 501,050 บาท
(1) สมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 42,560
 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  จํานวน 50,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สินกรมธนารักษ์  จํานวน 178,490 บาท
(4) สมทบโครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน (สปสช
.) จํานวน 130,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 -2564)  หน้า 68
(5) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละ
บาท)  จํานวน 100,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 -2564)  หน้า 68

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 489,400 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 18,720 บาท
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 330,000 บาท
เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 33,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 5,000 บาท

วันทีพิมพ์ : 22/3/2561  16:56:31 หน้า : 29/29


