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3 หมู่ 15  ซอย-  ถนนพิศาล  แขวง/ตําบล เวียง
  เขต/อําเภอ เทิง  จังหวัดเชียงราย  57160

พื้นที่ 12.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,087 คน

ชาย 2,363 คน

หญิง 2,724 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลเวียงเทิง

อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงเทิง

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลเวียงเทิง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
เวียงเทิงอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลเวียงเทิงจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 47,887,413.33 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 24,918,287.36 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 16,597,179.19 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 8 โครงการ รวม 28,785.94 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 50,387,235.13 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 2,835,629.11 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 346,575.60 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 574,574.95 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 53,843.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,115,774.10 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 27,460,838.37 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 3,884,904.30 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 39,407,178.01 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 8,003,535.74 บาท

งบบุคลากร จํานวน 15,806,451.90 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 10,314,125.18 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,042,400.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,240,665.19 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 3,600,110.60 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 148,850.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเวียงเทิง
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 2,885,451.00 2,870,000.00 2,800,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 664,286.70 492,900.00 430,400.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 762,128.14 702,500.00 702,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 20,638.00 21,500.00 11,700.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,332,503.84 4,086,900.00 3,944,600.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 22,729,910.52 20,570,100.00 21,370,100.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22,729,910.52 20,570,100.00 21,370,100.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,412,977.35 31,343,000.00 33,685,300.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28,412,977.35 31,343,000.00 33,685,300.00

รวม 55,475,391.71 56,000,000.00 59,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 9,183,898.51 9,767,291.00 10,759,572.00

งบบุคลากร 18,894,083.12 22,983,945.00 21,654,040.00

งบดําเนินงาน 13,115,053.42 12,971,464.00 13,591,928.00

งบลงทุน 3,570,962.81 5,623,300.00 5,901,460.00

งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 12,000.00 12,000.00

งบเงินอุดหนุน 4,303,040.00 4,642,000.00 7,081,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 49,078,037.86 56,000,000.00 59,000,000.00

รวม 49,078,037.86 56,000,000.00 59,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลเวียงเทิง

อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตําบลเวียงเทิง
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,045,190

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,836,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 19,639,828

แผนงานสาธารณสุข 2,001,550

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,000

แผนงานเคหะและชุมชน 11,838,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 110,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 664,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 100,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 10,759,572

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 59,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,980,340 1,980,700 8,961,040

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,355,700 1,980,700 6,336,400

งบดําเนินงาน 2,543,300 410,000 2,953,300

    ค่าตอบแทน 344,000 183,000 527,000

    ค่าใช้สอย 819,300 166,000 985,300

    ค่าวัสดุ 200,000 46,000 246,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,180,000 15,000 1,195,000

งบลงทุน 83,850 25,000 108,850

    ค่าครุภัณฑ์ 83,850 25,000 108,850

งบรายจ่ายอื่น 12,000 0 12,000

    รายจ่ายอื่น 12,000 0 12,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 10,000

    เงินอุดหนุน 10,000 0 10,000

                                             รวม 9,629,490 2,415,700 12,045,190

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 1,219,100 0 1,219,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,219,100 0 1,219,100

งบดําเนินงาน 311,400 115,000 426,400

    ค่าตอบแทน 86,400 0 86,400

    ค่าใช้สอย 50,000 115,000 165,000

    ค่าวัสดุ 175,000 0 175,000

งบลงทุน 190,800 0 190,800

    ค่าครุภัณฑ์ 190,800 0 190,800

                                             รวม 1,721,300 115,000 1,836,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเวียงเทิง

อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 371,800 7,054,700 0 7,426,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 371,800 7,054,700 0 7,426,500

งบดําเนินงาน 297,000 6,291,328 30,000 6,618,328

    ค่าตอบแทน 134,000 50,000 0 184,000

    ค่าใช้สอย 138,000 3,265,290 30,000 3,433,290

    ค่าวัสดุ 25,000 2,976,038 0 3,001,038

งบลงทุน 5,500 693,500 0 699,000

    ค่าครุภัณฑ์ 5,500 543,500 0 549,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 150,000 0 150,000

งบเงินอุดหนุน 0 4,896,000 0 4,896,000

    เงินอุดหนุน 0 4,896,000 0 4,896,000

                                             รวม 674,300 18,935,528 30,000 19,639,828

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 1,407,600 1,407,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,407,600 1,407,600

งบดําเนินงาน 421,000 421,000

    ค่าตอบแทน 56,000 56,000

    ค่าใช้สอย 205,000 205,000

    ค่าวัสดุ 160,000 160,000

งบลงทุน 32,950 32,950

    ค่าครุภัณฑ์ 32,950 32,950

งบเงินอุดหนุน 140,000 140,000

    เงินอุดหนุน 140,000 140,000

                                             รวม 2,001,550 2,001,550



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบเงินอุดหนุน 5,000 5,000

    เงินอุดหนุน 5,000 5,000

                                             รวม 5,000 5,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล งานบําบัดนําเสีย

งบบุคลากร 1,456,500 0 250,500 932,800 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,456,500 0 250,500 932,800 0

งบดําเนินงาน 633,400 0 300,000 1,361,700 33,800

    ค่าตอบแทน 71,400 0 3,000 53,700 0

    ค่าใช้สอย 272,000 0 247,000 963,000 23,800

    ค่าวัสดุ 290,000 0 50,000 345,000 10,000

งบลงทุน 59,300 4,802,560 0 8,000 0

    ค่าครุภัณฑ์ 59,300 0 0 8,000 0

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 4,802,560 0 0 0

งบเงินอุดหนุน 0 2,000,000 0 0 0

    เงินอุดหนุน 0 2,000,000 0 0 0

                                             รวม 2,149,200 6,802,560 550,500 2,302,500 33,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 90,000 90,000

    ค่าใช้สอย 90,000 90,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

                                             รวม 110,000 110,000



งานงบ รวม

งบบุคลากร 2,639,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,639,800

งบดําเนินงาน 2,328,900

    ค่าตอบแทน 128,100

    ค่าใช้สอย 1,505,800

    ค่าวัสดุ 695,000

งบลงทุน 4,869,860

    ค่าครุภัณฑ์ 67,300

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,802,560

งบเงินอุดหนุน 2,000,000

    เงินอุดหนุน 2,000,000

                                             รวม 11,838,560



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 130,000 524,000 654,000

    ค่าใช้สอย 130,000 524,000 654,000

งบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

    เงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

                                             รวม 130,000 534,000 664,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนําและ

ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

                                             รวม 100,000 100,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,759,572 10,759,572

    งบกลาง 10,759,572 10,759,572

                                             รวม 10,759,572 10,759,572



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,045,190

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,836,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 19,639,828

แผนงานสาธารณสุข 2,001,550

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,000

แผนงานเคหะและชุมชน 11,838,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 110,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 664,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 100,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 10,759,572

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 59,000,000

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลตําบลเวียงเทิง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 59,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
59,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเทิงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเวียงเทิง
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเทิงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายสิงห์ทอง  หนุนนําสิริสวัสดิ)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเทิง

เห็นชอบ

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

(...............................................)

ตําแหน่ง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเวียงเทิง
อําเภอ เทิง  จังหวัดเชียงราย

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,079,870.25 2,059,009.67 2,109,186.11 2,100,000.00 -4.76 % 2,000,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 20,756.55 19,822.70 20,203.89 20,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีป้าย 676,770.36 654,170.00 756,061.00 750,000.00 6.67 % 800,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 2,777,397.16 2,733,002.37 2,885,451.00 2,870,000.00 2,800,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 5,160.40 5,082.80 6,605.70 7,000.00 0.00 % 7,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,011.00 4,708.00 9,541.00 8,000.00 -81.25 % 1,500.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 433,310.00 431,020.00 405,810.00 250,000.00 -20.00 % 200,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 36,200.00 24,500.00 24,900.00 30,000.00 16.67 % 35,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 10,190.00 4,900.00 4,690.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,210.00 3,240.00 1,790.00 1,500.00 66.67 % 2,500.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 2,200.00 4,550.00 3,822.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 102,725.00 191,100.00 87,510.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 237,244.50 160,380.00 65,758.00 30,000.00 -33.33 % 20,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 27,350.00 12,000.00 21,350.00 24,000.00 25.00 % 30,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่เกิน 200 ตาราง
เมตร

200.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 12,500.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 15.38 % 15,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 767.00 780.00 7,760.00 7,500.00 -93.33 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,565.00 2,450.00 1,350.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 500.00 420.00 8,400.00 9,000.00 -33.33 % 6,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 881,132.90 859,130.80 664,286.70 492,900.00 430,400.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 412,289.00 363,215.00 357,086.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ดอกเบีย 491,344.65 433,357.85 405,042.14 400,000.00 0.00 % 400,000.00

     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 903,633.65 799,072.85 762,128.14 702,500.00 702,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 1,520.00 0.09 1.00 100.00 0.00 % 100.00

     ค่าขายแบบแปลน 124,000.00 14,000.00 19,500.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 506.00 324.00 392.00 300.00 66.67 % 500.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 5,180.00 13,840.00 745.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 131,206.00 28,164.09 20,638.00 21,500.00 11,700.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 529,448.91 548,056.15 571,131.34 500,000.00 0.00 % 500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 12,960,300.36 13,271,574.13 13,595,594.95 12,300,000.00 5.69 % 13,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,039,274.40 1,980,451.02 2,145,502.05 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 116,382.81 103,664.00 100,096.60 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ภาษีสุรา 1,039,095.91 1,045,535.45 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,235,103.88 2,519,617.40 4,083,285.70 3,600,000.00 0.00 % 3,600,000.00

     ภาษีการพนัน 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าภาคหลวงแร่ 36,580.72 40,937.01 40,586.42 35,000.00 0.00 % 35,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 35,475.13 32,656.63 31,767.46 35,000.00 0.00 % 35,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 1,747,220.00 1,957,142.00 2,161,946.00 2,000,000.00 5.00 % 2,100,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,738,882.12 21,499,633.79 22,729,910.52 20,570,100.00 21,370,100.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 18,621,391.00 26,356,969.20 28,412,977.35 31,343,000.00 7.47 % 33,685,300.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,621,391.00 26,356,969.20 28,412,977.35 31,343,000.00 33,685,300.00

รวมทุกหมวด 44,053,642.83 52,275,973.10 55,475,391.71 56,000,000.00 59,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลเวียงเทิง

อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 59,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 2,800,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 2,000,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับลด
ลง

ภาษีป้าย จํานวน 800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
เพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 430,400 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 7,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า
เดิม

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับลด
ลง

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับลด
ลง

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
เพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า
เดิม

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
เพิ่มขึ้น
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ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า
เดิม

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า
เดิม

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า
เดิม

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า
เดิม

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับลด
ลง

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า
เดิม

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
เพิ่มขึ้น

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า
เดิม

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
เพิ่มขึ้น

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า
เดิม

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับลด
ลง
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ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า
เดิม

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 6,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับลด
ลง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 702,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า
เดิม

ดอกเบี้ย จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า
เดิม

เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ จํานวน 2,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า
เดิม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 11,700 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า
เดิม

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับลด
ลง

ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
เพิ่มขึ้น

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า
เดิม

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า
เดิม
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,370,100 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า
เดิม

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 13,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
เพิ่มขึ้น

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า
เดิม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า
เดิม

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า
เดิม

ภาษีการพนัน จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า
เดิม

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 35,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า
เดิม

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 35,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า
เดิม

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 2,100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
เพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 33,685,300 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 33,685,300 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
เพิ่มขึ้น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

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

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 198,720 179,400 158,700 198,720 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1,374,480 1,314,864 1,229,580 1,189,400 25.31 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,508,720 2,429,784 2,323,800 2,323,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,034,028.54 2,309,268 2,786,066.16 2,494,505 6.13 % 2,647,500

เงินประจําตําแหน่ง 163,100 207,742 252,000 211,700 7.7 % 228,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 421,770 447,360 469,620 492,540 5.35 % 518,900

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 254,880 452,400 802,760 857,400 2.99 % 883,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 60,850 87,280 86,940 -9.94 % 78,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,921,778.54 3,477,620 4,397,726.16 4,143,085 4,355,700

รวมงบบุคลากร 5,430,498.54 5,907,404 6,721,526.16 6,466,725 6,980,340

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเวียงเทิง
อําเภอเทิง    จังหวัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4,650 0 18,550 50,000 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 80,250 125,555 174,250 273,600 -45.91 % 148,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 38,570 172,541.75 107,378.25 140,000 4.29 % 146,000

รวมค่าตอบแทน 123,470 298,096.75 300,178.25 463,600 344,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 352,425.43 402,997.71 203,361 0 0 % 0

 4. ค่าติดตั้งโทรศัพท์ 0 0 0 30,000 -100 % 0

1. ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 391,000 -54.73 % 177,000

2. ค่าเช่าทรัพย์สิน 0 0 0 173,300 28.27 % 222,300

3. ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอินเตอร์
เน็ต 0 0 0 0 100 % 15,000

3. ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอินเตอร์
เน็ต 0 0 0 15,000 -100 % 0

4. ค่าติดตั้งโทรศัพท์ 0 0 0 0 100 % 30,000

5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

6. ค่าเบี้ยประกัน 0 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 46,850 3,540 24,415 40,000 -50 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสํานัก
งานและสถานที่ที่เหมาะสมอื่นๆ ในเขต
เทศบาลตําบลเวียงเทิง 

0 0 100,000 0 0 % 0

 โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้น
ฐานในการจัดทําแผนพัฒนาของอปท. 23,001 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลและแผนชุมชน   3,120 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด ฯลฯ 1,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 130,039.2 289,670.38 250,633.96 210,000 -52.38 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพของคณะผู้
บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง และผู้นําชุมชน 
ฯลฯ

0 0 23,100 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมอบรมต่างๆของพนักงาน   70,200 16,200 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง  ผู้นําชุมชน และประชาชน

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารท้อง
ถิ่นสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน

6,480 612,846 0 0 0 % 0

โครงการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมและอบรมการจัดทํา 
5ส. 5,000 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ
.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 76,819.07 124,665 97,599.22 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 714,934.7 1,449,919.09 699,109.18 954,300 819,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 148,820.05 146,683.55 142,333 130,000 -61.54 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,830 19,480 25,346 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 84,054 17,060 38,748 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 29,347 17,755 50,000 -60 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 36,000 17,300 27,380 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 103,943.04 135,300.49 117,431.62 104,000 -51.92 % 50,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 51,001 35,690 24,730 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,286 19,919 53,077 30,000 0 % 30,000

วัสดุสํารวจ 0 0 1,750 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 456,934.09 420,780.04 448,550.62 374,000 200,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 477,178.29 723,513.47 936,613.54 1,160,000 -13.79 % 1,000,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 133,655.45 137,517.19 141,233.19 140,000 -28.57 % 100,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 31,048.52 26,691.26 25,411.71 30,000 0 % 30,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 48,941.8 47,197.7 49,663.46 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 690,824.06 934,919.62 1,152,921.9 1,380,000 1,180,000

รวมงบดําเนินงาน 1,986,162.85 3,103,715.5 2,600,759.95 3,171,900 2,543,300

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

       2. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  4  ลิ้นชัก  0 0 0 7,900 -100 % 0

1. โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้  จํานวน  2  
ชุด 0 0 0 20,000 -100 % 0

3. เก้าอี้ 0 0 0 3,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 2,500 0 0 % 0

เครื่องประเมินความพึงพอใจ 0 0 0 0 100 % 5,500

เครื่องปรับอากาศ 0 369,000 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 0 0 0 0 100 % 18,450

ตู้เก็บเอกสาร หน้ากระจก 0 0 0 0 100 % 18,000

ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต จํานวน 
1 หลัง 0 0 4,900 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 หลัง  0 0 11,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  4  ลิ้นชัก 0 0 0 0 100 % 7,900

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  40 ช่อง 0 0 0 0 100 % 7,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 6,500 0 0 0 % 0

พัดลมตั้งพื้น 0 0 0 0 100 % 15,000

พัดลมไอเย็น 0 0 0 0 100 % 7,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ 0 8,740 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทํานํ้าร้อน - เย็น 0 0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องทํานํ้าร้อน - เย็น 0 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

       3. เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 16,000 -100 % 0

 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0 0 21,000 0 0 % 0

 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานสํานักงาน * 0 0 15,000 0 0 % 0

 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ /ชนิด 
LED ขาวดํา(18 หน้า/นาที) จํานวน  2 
เครื่อง

0 0 4,300 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
สํานักงาน  0 0 0 32,000 -100 % 0

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank  Printer) 
จํานวน 3 เครื่อง

0 0 0 12,900 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ MultiFunction 
ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี 0 0 16,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล
แบบที่1 19,500 44,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ 0 3,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 3,980 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,480 431,240 75,600 101,800 83,850

รวมงบลงทุน 23,480 431,240 75,600 101,800 83,850

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 11,000 0 11,000 0 0 % 0

โครงการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเทศบาลตําบลเวียงเทิง 0 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมรายจ่ายอื่น 11,000 0 11,000 12,000 12,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 11,000 0 11,000 12,000 12,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,000 18,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐ
พิธี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 23,000 18,000 0 0 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 23,000 18,000 0 0 10,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,474,141.39 9,460,359.5 9,408,886.11 9,752,425 9,629,490
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งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,071,256.77 1,053,280 1,374,256 1,758,585 -15.74 % 1,481,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 10,650 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 35,000 42,000 59,274 53,940 11.23 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 363,463.22 379,920 381,360 395,100 3.44 % 408,700

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 67,943.36 68,000 57,480 47,160 -35.96 % 30,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,537,663.35 1,543,200 1,872,370 2,265,435 1,980,700

รวมงบบุคลากร 1,537,663.35 1,543,200 1,872,370 2,265,435 1,980,700

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29,000 0 7,000 50,000 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 40,000 42,000 42,000 54,500 98.17 % 108,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 18,700 30,000 55,500 54,800 -54.38 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 87,700 72,000 104,500 159,300 183,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 44,090 85,000 36,000 0 0 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 9,000 0 % 9,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน 0 0 0 72,000 0 % 72,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,653.4 7,500 61,501 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมอบรมต่างๆ 0 2,600 0 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมอบรมต่างๆของพนักงาน 48,300 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 95,900 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 28,684 6,435 4,485 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 224,627.4 101,535 101,986 146,000 166,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 54,508.1 59,710.05 55,570.9 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,342.52 2,743.78 2,730.08 3,000 0 % 3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 984 4,160 3,600 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,549 15,940 15,196 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 75,383.62 82,553.83 77,096.98 46,000 46,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 27,091 21,529 11,405 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 27,091 21,529 11,405 15,000 15,000

รวมงบดําเนินงาน 414,802.02 277,617.83 294,987.98 366,300 410,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 0 0 0 0 100 % 15,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 4,900 0 0 12,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)

0 0 17,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน 0 0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเชอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network  แบบที่ 1 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,900 0 17,900 28,000 25,000

รวมงบลงทุน 4,900 0 17,900 28,000 25,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,957,365.37 1,820,817.83 2,185,257.98 2,659,735 2,415,700

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,431,506.76 11,281,177.33 11,594,144.09 12,412,160 12,045,190

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 224,640 241,980 251,050 275,100 5.89 % 291,300

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 3,600 3,600 3,600 3,600 0 % 3,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 238,620 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 780,000 700,680 791,246.4 821,640 5.22 % 864,500

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 110,040 92,710 96,936 85,380 -30.08 % 59,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,356,900 1,038,970 1,142,832.4 1,185,720 1,219,100

รวมงบบุคลากร 1,356,900 1,038,970 1,142,832.4 1,185,720 1,219,100
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12,540 0 0 0 0 % 0

ค่าเช่าบ้าน 27,600 20,700 42,000 36,000 33.33 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 8,400 0 % 8,400

รวมค่าตอบแทน 40,140 20,700 42,000 74,400 86,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 60,000 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร 0 0 17,768 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 43,542.88 13,440 70,694 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 103,542.88 13,440 88,462 70,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,020 0 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 17,000 -41.18 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 13,741 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,730 6,500 7,520 37,000 89.19 % 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 36,113.58 31,685.55 49,436.55 50,000 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,910 0 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 6,800 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 19,850 0 15,000 100 % 30,000
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วัสดุอื่น 25,200 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 101,714.58 58,035.55 56,956.55 145,800 175,000

รวมงบดําเนินงาน 245,397.46 92,175.55 187,418.55 290,200 311,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน หน้ากระจก 0 0 0 4,200 -100 % 0

ตู้ล็อคเกอร์ 0 0 0 12,000 0 % 12,000

โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ 0 0 0 2,000 -100 % 0

พัดลมตั้งพื้น 0 0 0 0 100 % 1,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับ ส่ง วิทยุ ชนิดมือถือ 0 0 0 24,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED  TV) 0 0 0 13,100 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทํานํ้าเย็น 0 0 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยยนต์ 0 0 0 0 100 % 6,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ชุดดับเพลิง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานัก
งาน 0 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank  Printer) 0 0 0 0 100 % 4,300
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 149,471.41 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 154,471.41 105,300 190,800

รวมงบลงทุน 0 0 154,471.41 105,300 190,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,602,297.46 1,131,145.55 1,484,722.36 1,581,220 1,721,300

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยภาย
ในเขตเทศบาล 0 0 29,675 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการของศูนย์
อปพร.เทศบาลเทิง   10,000 2,500 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขเหตุ
สาธารณภัย   14,378.7 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุและอุบัติภัยในช่วง
เทศกาลสําคัญ   0 0 3,150 0 0 % 0

โครงการการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 130,946.6 0 0 0 0 % 0

โครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในสํานัก
งาน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันภัยภายในเขตเทศบาล 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 29,130 390 8,450 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ อป
พร. 0 0 0 30,000 -100 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร. 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร. 
     0 14,765.05 19,660.2 0 0 % 0

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการวัน อปพร . 4,785 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมกฎหมายจราจรแก่
เยาวชนและประชาชนทั่วไป 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 189,240.3 17,655.05 60,935.2 135,000 115,000

รวมงบดําเนินงาน 189,240.3 17,655.05 60,935.2 135,000 115,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 189,240.3 17,655.05 60,935.2 135,000 115,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,791,537.76 1,148,800.6 1,545,657.56 1,716,220 1,836,300

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 249,270 268,740 288,240 526,300 -37.34 % 329,800

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 249,270 268,740 288,240 526,300 371,800

รวมงบบุคลากร 249,270 268,740 288,240 526,300 371,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 78,000 53.85 % 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 88,000 134,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 99,500 102,000 99,000 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 108,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 108,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,080 900 14,400 40,000 -50 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมอบรมต่างๆของพนักงาน 12,500 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 14,650 740 3,300 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 136,730 103,640 116,700 158,000 138,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,280 9,418 15,105 11,000 36.36 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 4,950 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,984.02 2,866.9 2,461.72 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,950 0 0 0 % 0

วัสดุกีฬา 0 4,029 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,809 4,260 2,830 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 26,073.02 27,473.9 20,396.72 16,000 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 55,690.71 0 0 0 % 0

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0 31,770.87 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 87,461.58 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงบดําเนินงาน 162,803.02 218,575.48 137,096.72 262,000 297,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 3,800 0 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร  2 บาน ชนิดเหล็ก 0 0 0 0 100 % 5,500

ตู้สูงชนิด2บานพับ 4,500 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  4  ลิ้นชัก 0 0 0 7,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน 0 0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank  Printer) 0 0 0 8,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,300 0 0 32,500 5,500

รวมงบลงทุน 8,300 0 0 32,500 5,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 420,373.02 487,315.48 425,336.72 820,800 674,300

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,790,625.2 3,837,566.65 4,267,627.24 4,814,180 13.25 % 5,452,000

เงินประจําตําแหน่ง 89,600 93,754.95 218,128.96 303,200 -11.35 % 268,800

เงินวิทยฐานะ 185,500 252,654.95 362,148.36 679,000 1.44 % 688,800

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 453,840 554,880 591,300 599,800 3.28 % 619,500

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 37,000 48,000 39,900 34,500 -25.8 % 25,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,556,565.2 4,786,856.55 5,479,104.56 6,430,680 7,054,700

รวมงบบุคลากร 3,556,565.2 4,786,856.55 5,479,104.56 6,430,680 7,054,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 13,300 0 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 13,300 0 70,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 484,800 407,670 451,600 0 0 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 14,000 7.14 % 15,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 435,000 -51.72 % 210,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนกลุ่มเวียงงาม   11,339 14,967 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเทิง 0 8,365 14,268 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและเด็ก
อนุบาล3ขวบ   29,335 19,826 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการภาค
เหนือ   38,756 32,824 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการมหกรรม
การศึกษาท้องถิ่น   78,720 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 70,000 0 % 70,000

โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่
โลกกว้าง(ศพด.)     0 5,413 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. 
เทศบาล 0 0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเทิง 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรทาง
การศึกษาและคณะกรรมการสถาน
ศึกษา

0 0 1,050 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครู 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้อง
เรียน 0 7,265 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการระดับอําเภอจังหวัดภาคและ
ประเทศ

0 9,855 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น(แคมป์ปิ้งเด็ก)สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิง

8,701 9,995 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 2,131,242 2,288,980 2,428,263 2,733,250 3.73 % 2,835,290

โครงการอบรมสงเสริมเฝ้าระวัง
พัฒนาการเด็ก 0 0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการอบรมส่งเสริมเฝ้าระวัง
พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 0 0 15,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 42,509.82 15,791.76 17,516 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 2,825,402.82 2,820,951.76 2,927,697 3,402,250 3,265,290

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,760 7,457 0 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,467 23,340 18,165 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 23,827 12,051 1,150 15,000 0 % 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,997,304.32 2,098,935.2 2,204,316.8 2,745,914 6.56 % 2,926,038

วัสดุก่อสร้าง 26,449 11,810 7,849 50,000 -80 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 4,400 0 4,960 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 9,366 8,301 3,870 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 2,089,573.32 2,161,894.2 2,240,310.8 2,845,914 2,976,038

รวมงบดําเนินงาน 4,914,976.14 4,996,145.96 5,168,007.8 6,318,164 6,291,328

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พลาสติก 9,750 0 0 0 0 % 0

เครื่องดูดฝุ่น 14,000 8,800 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 37,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน 0 0 0 0 100 % 397,800

ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง 0 0 5,200 0 0 % 0

ตู้เหล็กชนิด2บาน 9,000 0 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 4,900 0 0 0 0 % 0

โต๊ะพับเอนกประสงค์ 8,880 0 0 0 0 % 0

ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง 7,500 0 0 0 0 % 0

พัดลมโคจร 0 0 0 0 100 % 21,600

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 ตู้ลําโพงขยายเสียง 0 0 6,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องเล่น ดีวีดี 1,000 2,970 0 0 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี 13,000 26,220 0 0 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart 
 TV 0 0 0 0 100 % 47,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องกรองนํ้า 34,500 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เครื่องทํานํ้าเย็น 30,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องทํานํ้าเย็นชนิด5ก๊อก 58,800 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานัก
งาน 0 0 0 0 100 % 68,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 2 ชุด

0 0 31,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank  Printer) 0 0 0 8,600 0 % 8,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 228,330 37,990 42,200 8,600 543,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน 200,000 0 25,166.4 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม 
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 0 0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 0 25,166.4 150,000 150,000

รวมงบลงทุน 428,330 37,990 67,366.4 158,600 693,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,474,800 3,716,180 4,038,040 0 0 % 0

โครงการอาหารกลางวัน 0 0 0 0 100 % 3,764,000

โครงการอาหารกลางวัน 0 0 0 0 100 % 1,132,000

โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 0 0 0 984,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทํานุประชา) 0 0 0 3,488,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 3,474,800 3,716,180 4,038,040 4,472,000 4,896,000

รวมงบเงินอุดหนุน 3,474,800 3,716,180 4,038,040 4,472,000 4,896,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 12,374,671.34 13,537,172.51 14,752,518.76 17,379,444 18,935,528

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมการป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาในเขตเทศบาล 0 0 30,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 30,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,000 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 30,000 0 30,000 30,000 30,000

รวมแผนงานการศึกษา 12,825,044.36 14,024,487.99 15,207,855.48 18,230,244 19,639,828
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แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 607,850 774,070 816,480 870,000 4.69 % 910,800

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 411,562.56 451,440 322,290 295,100 41.92 % 418,800

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 30,000 12,600 185.71 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,097,412.56 1,303,510 1,210,770 1,219,700 1,407,600

รวมงบบุคลากร 1,097,412.56 1,303,510 1,210,770 1,219,700 1,407,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 25,300 27,600 25,300 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,130 8,900 8,400 4,600 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 31,430 36,500 33,700 60,600 56,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 24,600 36,000 115,122 0 0 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 244,000 -59.02 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 โครงการตรวจสอบและเฝ้าระวังสถาน
ประกอบการอาหาร 44,695 44,990 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 23,048 44,132.15 29,420.6 55,000 -45.45 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  09:07:27 หน้า : 21/44



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมอบรมต่างๆของพนักงาน 7,300 2,600 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 0 0 25,000 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 0 0 0 35,000 0 % 35,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,150 16,120 25,478 83,000 -63.86 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 102,793 143,842.15 195,020.6 417,000 205,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 45,038 26,145 39,769 45,000 -33.33 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,100 1,200 22,470 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,916 0 0 2,000 150 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 31,990 18,050 4,433 3,000 66.67 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 7,000 -28.57 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,845.74 2,366.66 1,986.38 10,000 100 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 76,200 47,430 55,620 84,000 -4.76 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,945 5,680 23,381 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,559 7,480 2,180 10,000 0 % 10,000

วัสดุดนตรี 0 0 10,210 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 190,593.74 108,351.66 160,049.38 176,000 160,000

รวมงบดําเนินงาน 324,816.74 288,693.81 388,769.98 653,600 421,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง จํานวน 2 ตัว 0 0 10,400 0 0 % 0

เครื่องถ่ายเอกสาร 98,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร  บานเลื่อน ชนิดเหล็ก 0 0 0 0 100 % 15,000
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ตู้คัลเลอร์บล็อก ชนิดไม้ 0 0 0 0 100 % 950

โต๊ะเอนกประสงค์ 0 20,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง  จํานวน 1 เครื่อง 
พร้อมลําโพงฮอร์น  จํานวน 1 อัน  และ
เครื่องเล่นแผ่นเสียง จํานวน 1 เครื่อง

0 0 3,925 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องฉายข้ามศรีษะ 0 23,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานสํานักงาน 0 0 15,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสําหรับงาน
สํานักงาน 16,900 0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเล
เชอร์/ชนิด LED สี 0 0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 114,900 43,900 29,325 31,000 32,950

รวมงบลงทุน 114,900 43,900 29,325 31,000 32,950

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 140,000 0 0 % 0

คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 0 0 0 140,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 140,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 52,500 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 52,500 0 140,000 140,000 140,000

รวมงบเงินอุดหนุน 52,500 0 140,000 140,000 140,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,589,629.3 1,636,103.81 1,768,864.98 2,044,300 2,001,550

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,589,629.3 1,636,103.81 1,768,864.98 2,044,300 2,001,550
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส      0 59,789 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 59,789 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 59,789 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 5,000 5,000 5,000 0 0 % 0

กิ่งกาชาดอําเภอเทิง 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการงานสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์
ราษฎร ประจําปี 2563 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

รวมงบเงินอุดหนุน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 5,000 64,789 5,000 5,000 5,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,000 64,789 5,000 5,000 5,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 523,700 104.2 % 1,069,400

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 84,000 0 % 84,000
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 287,700 -5.18 % 272,800

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 28,500 6.32 % 30,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 923,900 1,456,500

รวมงบบุคลากร 0 0 0 923,900 1,456,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 11,000 227.27 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 18,800 -18.09 % 15,400

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 49,800 71,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 250,000 -23.2 % 192,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 55,000 -9.09 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 335,000 272,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 200,000 -50 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 50,000 0 % 50,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 390,000 290,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 774,800 633,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 6,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 0 0 0 4,500 -100 % 0

โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 4,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องปั๊มลม 0 0 0 25,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์  ALL In  One 
สําหรับงานประมวลผล 0 0 0 0 100 % 23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวล
ผล  แบบที่ 2 0 0 0 0 100 % 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน 0 0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 0 0 0 0 100 % 6,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank  Printer) 0 0 0 8,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 64,100 59,300

รวมงบลงทุน 0 0 0 64,100 59,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0 0 0 1,762,800 2,149,200
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งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 50,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 50,000 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 50,000 0 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ชุดอุปกรณ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 0 202,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 202,000 0 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าถมดิน

โครงการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการปรับรุงพื้นที่ม่อนเมา  หมู่  20 0 0 0 0 100 % 500,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  
หมู่ที่ 1 0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  
หมู่ที่ 2 0 0 0 957,000 -100 % 0

โครงการต่อเติมหลังคาเชื่อมทางเดิน
อาคารเรียน 0 0 0 0 100 % 600,000

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพ  หมู่ 1 0 0 0 0 100 % 750,000

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 100,000
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ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงฉากหลังอาคารเอนก
ประสงค์โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิง  
  95,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องทํางานภายใน
อาคารสํานักงานเทศบาล 0 50,800 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ  หมู่ 15 0 0 0 0 100 % 500,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคสล
.และขยายไหล่ทางคสล.ซอย 4-4/1 หมู่
ที่ 20

0 0 500,900 0 0 % 0

 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3  
หมู่ที่ 14

0 0 430,000 0 0 % 0

2.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าและ
บ่อพัก ซอย 18 ประตูดินขอ หมู่ที่ 1 0 403,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างขยายไหล่คสล.และวาง
ท่อระบายนํ้าค.ส.ล. ซอย8 ม.14    0 500,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ซอย9  
หมู2่    0 406,200 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างเชื่อมท่อระบายนํ้า
พร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล
.ซอย 12 (ข้างวิทยาลัยการอาชีพเทิง) 
หมู่ที่ 15

0 0 274,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ซอย14  
ม.14    0 534,100 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวาง
ท่อระบายนํ้าและบ่อพัก ซอย 15/3 บ้าน
ละกอน ม.1 

0 139,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.ซอย22/3(เวียงเหนือ) ม.1 91,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซ.ข้าง
ตลาดสดเทิง  หมู่ 1 0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. และราง
ระบายนํ้า คสล. ซอย 6/1 หมู่ที่ 20 0 0 378,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อ
ระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก หมู่2ซอย4 264,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก 
ภายในโรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิง 

1,075,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างทางเดิน  คสล. ตาม
แนวกันตลิ่งพังแม่นํ้าลาว  หมู่ 15 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า  หมู่  15 0 0 0 179,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปิดรางระบายนํ้า 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  ซอย7  หมู2่    0 270,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า   ซอย5
เวียงจอมจ้อ  หมู2่0    0 618,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝา
ปิด คสล. รูปตัวยู และขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8  หมู่ที่ 2 

0 0 155,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    0 399,300 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์  
คสล.  พร้อมก่อสร้างรางระบายนํ้าแบบ
มีฝาปิด  (หน้า สนง.เทศบาล)

0 0 0 0 100 % 582,560

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล
. หมู่ที่ 15 0 0 0 418,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า 
พร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 11  หมู่ที่ 14 

0 0 462,000 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า 
พร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 3  หมู่ที่ 2 

0 0 370,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า 
พร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 6  หมู่ที่ 2 

0 0 393,000 0 0 % 0

โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ซอย 4 หมู่
ที่ 14 0 0 0 454,000 -100 % 0

โครงการขยายไหล่ทางซอย6/2(ท่าร่อง
ขามป้อม)  หมู่15 200,000 0 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. และวาง
ท่อระบายนํ้าพร้อมประปา ซอย 4 หมู่ที่ 
15

0 0 213,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมฝาระบายนํ้า ซ.1  หมู่
ที่20 118,000 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งราวกันตกตามแนวกัน
ตลิ่งพังแม่นํ้าลาว ระยะที่ 2 หมู่ที่ 15 0 0 0 208,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุง ถนน คสล. ซอย 
22/4 หมู่ที่ 1 0 0 0 260,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุง ถนน คสล. ซอย 
22/5 หมู่ที่ 1 0 0 0 96,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางค.ส.ล
.ซอย22/2(เวียงเหนือ) ม.1 114,500 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝารางระบาย
นํ้า คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 20 0 0 0 251,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝารางระบาย
นํ้าค.ส.ล.และขยายไหล่ทาง ซ.1เวียง
จอมจ้อ  ม.20    0 474,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง  ซอย  
13  หมู่ที่ 1 0 0 0 993,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง  ซอย 
3 หมู่ที่ 20 0 0 0 648,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่  20 0 0 0 0 100 % 500,000
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โครงการปรับปรุงวางท่อระบายนํ้า  ซอย
ท่าขี้เหล็ก  หมู1่5    0 186,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงหลังคากรองแสงสนาม
เด็กเล่นโรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิง   
 139,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปิดรางระบายนํ้าพร้อมขยาย
ไหล่ทาง ซ8.ม.14(จุดเริ่มต้นตั้งแต่หน้า
วัดพระเกิดคงคาราม – บ้านนางสาวกร
ทิพย์ สุทธิยา)

596,000 0 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้า ซ1/2-ซ.2/2 
ม.20 (ซอยบ้านนางสุวรรณ  คาร์เดออู๊ด 
ถึง หน้าบ้านนางบัว  ถิ่นจอม)

794,000 0 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก
และขยายไหล่ทาง คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 
14

0 0 0 456,000 -100 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน เพื่อให้ได้มา
เพื่อสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,486,500 3,980,400 3,175,900 5,170,000 4,802,560

รวมงบลงทุน 3,486,500 4,182,400 3,175,900 5,170,000 4,802,560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 762,002.15 39,010.7 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปา  ซ.ท่าวังทอง  
หมู่  15 0 0 0 22,790 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปา ซ. บ้านนาง
พัชริญา  หมู่ 2 0 0 0 45,595 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปา หมู่ 14 0 0 0 0 100 % 465,600
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โครงการขยายเขตไฟฟ้ากระแสดับ   หมู่ 
14 0 0 0 0 100 % 534,400

โครงการขยายเขตไฟฟ้ากระแสดับ  หมู่ 
2 0 0 0 0 100 % 1,000,000

รวมเงินอุดหนุน 762,002.15 39,010.7 0 68,385 2,000,000

รวมงบเงินอุดหนุน 762,002.15 39,010.7 0 68,385 2,000,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 4,248,502.15 4,271,410.7 3,175,900 5,238,385 6,802,560

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 337,320 350,520 208,780 239,200 4.72 % 250,500

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 361,320 374,520 208,780 239,200 250,500

รวมงบบุคลากร 361,320 374,520 208,780 239,200 250,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 3,000 3,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 223,500 82,000 227,180 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 450,000 -50.67 % 222,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,600 9,925 3,045 25,000 0 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 233,100 91,925 230,225 475,000 247,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,966.75 13,508.32 16,717.36 35,000 -42.86 % 20,000

วัสดุการเกษตร 143,855 49,940 78,317 60,000 -50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 157,821.75 63,448.32 95,034.36 95,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 390,921.75 155,373.32 325,259.36 573,000 300,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปั๊มนํ้าแบบชักขนาด2นิ้ว 0 18,620.25 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0 9,400 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 0 0 11,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 18,620.25 20,400 0 0

รวมงบลงทุน 0 18,620.25 20,400 0 0

รวมงานสวนสาธารณะ 752,241.75 548,513.57 554,439.36 812,200 550,500

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 232,920 246,240 260,280 273,480 5.68 % 289,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 528,480 544,440 566,400 587,840 5.98 % 623,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 91,440 85,920 71,280 49,840 -58.27 % 20,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 852,840 876,600 897,960 911,160 932,800

รวมงบบุคลากร 852,840 876,600 897,960 911,160 932,800
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 59,400 65,400 21,400 16,740 19.47 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 37 % 13,700

รวมค่าตอบแทน 59,400 65,400 21,400 46,740 53,700

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,364,189 1,310,200 1,270,800 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 1,347,500 -41.89 % 783,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําจุดรวบรวมขยะอันตราย
ในชุมชนและหมู่บ้าน 0 9,900 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและ
โฟม 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมคัดแยกขยะในชุมชน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการหมู่บ้านตัวอย่างปลอดขยะ 39,350 0 0 0 0 % 0

โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ   0 12,200 30,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 138,570 78,510 177,547.2 110,000 36.36 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 1,542,109 1,420,810 1,478,347.2 1,487,500 963,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 12,000 25 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 113,930 71,505 79,865 45,000 11.11 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 15,000 33.33 % 20,000
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,580 78,880 20,010 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 227,218.25 528,817.3 595,669.83 520,000 -61.54 % 200,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 7,000 42.86 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 343,728.25 679,202.3 695,544.83 649,000 345,000

รวมงบดําเนินงาน 1,945,237.25 2,165,412.3 2,195,292.03 2,183,240 1,361,700

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลมอุตสาหกรรม (ตะแกรง
อเนกประสงค์)  จํานวน 2 ตัว 0 0 9,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถเข็นปูน ล้อคู่ 0 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 เครื่องทํานํ้าเย็น 0 0 5,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 14,000 0 8,000

รวมงบลงทุน 0 0 14,000 0 8,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,798,077.25 3,042,012.3 3,107,252.03 3,094,400 2,302,500

งานบําบัดนํ้าเสีย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 17,000 6,000 46,350 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 40,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 23,800
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์การจัดการนํ้าเสีย   0 18,910 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 17,000 24,910 46,350 40,000 23,800

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0 17,604 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 17,604 0 5,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 17,000 42,514 46,350 45,000 33,800

รวมงานบําบัดนํ้าเสีย 17,000 42,514 46,350 45,000 33,800

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 7,815,821.15 7,904,450.57 6,883,941.39 10,952,785 11,838,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและ
แผนชุมชน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พระราชทาน  เทศบาลตําบลเวียงเทิง 0 10,630 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มต่างๆ 41,684 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตและพัฒนา
อาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

0 44,915 27,038 0 0 % 0

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 5,000 300 % 20,000

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 0 0 0 10,000 100 % 20,000
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการอบรมภาษาเข้าสู่ประชาคมอา
เซียน  ประจําปี2560 0 13,760 0 0 0 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูง
อายุ (ทําไม้กวาด) 0 0 0 5,000 300 % 20,000

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี 0 0 0 5,000 300 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 41,684 69,305 27,038 25,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 41,684 69,305 27,038 25,000 90,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 15,000 0 5,000 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอําเภอเทิง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563

0 0 0 0 100 % 10,000

ที่ว่าการอําเภอเทิง 0 0 0 5,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 12,000 12,000 10,000 0 0 % 0

กลุ่มพัฒนาสตรีอําเภอเทิง 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่ง
ชาติ ประจําปี พ.ศ.2563 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรี
สากล ประจําปี  พ.ศ.2563 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 27,000 12,000 15,000 15,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 27,000 12,000 15,000 15,000 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 68,684 81,305 42,038 40,000 110,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 68,684 81,305 42,038 40,000 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาของ
เทศบาลตําบลเวียงเทิง 0 0 109,925 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาพายเรือ   365,000 300,000 298,805 0 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา
สัมพันธ์เทศบาล 0 0 0 90,000 11.11 % 100,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา 0 0 8,450 0 0 % 0

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับต่างๆ     20,352 9,000 0 0 0 % 0

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา
ของเยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาล

53,925 0 0 42,000 -52.38 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 439,277 309,000 417,180 152,000 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 4,149 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 4,149 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 443,426 309,000 417,180 152,000 130,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 443,426 309,000 417,180 152,000 130,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 51,000 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 19,500 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0 0 69,989 0 0 % 0

 โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตาแม่นํ้า
อิงและแข่งขันเรือยาว อําเภอเทิง ครั้งที่ 
16

0 0 0 300,000 -100 % 0

 โครงการจัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษา 0 0 23,450 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น   135,972 203,783 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี,ราชพิธี
และวันสําคัญต่างๆ 99,692 81,047 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานข่วงมหกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญาศิลปะการแสดง 0 0 0 0 100 % 3,000

โครงการจัดงานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ
จอมจ้อ 75,181 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตาแม่นํ้า
อิงและแข่งขันเรือยาว อําเภอเทิง ครั้งที่ 
17

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการจัดงานสืบสานมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมนับร้อยปีของดีเมืองเทิง 0 0 0 0 100 % 3,000

โครงการปฏิบัติธรรมภาคฤดูร้อนของ
เยาวชนเพื่ออบรมส่งเสริมให้คิดดี ทําดี 
สร้างชาติ

30,000 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปให้ปฏิบัติธรรม 0 0 30,000 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์การหล่อ
เทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมศักยภาพสืบสาน
ประเพณีและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 0 0 15,000 15,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมศักยภาพสืบสาน
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุเก้าจอมจังหวัด
เชียงราย (พระธาตุจอมจ้อ อําเภอเทิง) 
ประจําปี 2562

0 0 0 35,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุจอมจ้อ อําเภอ
เทิง (หนึ่งในพระธาตุเก้าจอมของจังหวัด
เชียงราย)

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสรงนํ้าพระธาตุจอมจ้อ 0 0 33,300 0 0 % 0

โครงการสรงนํ้าพระธาตุศรีมหาโพธิ 0 0 3,000 3,000 0 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 360,345 284,830 225,739 503,000 524,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 40,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0 0 185,595 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 185,595 40,000 0

รวมงบดําเนินงาน 360,345 284,830 411,334 543,000 524,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 40,000 15,000 105,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีของจังหวัด
และอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

0 0 0 0 100 % 10,000

ที่ทําการปกครองอําเภอเทิง 0 0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินอุดหนุนเอกชน 24,500 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 64,500 15,000 105,000 10,000 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 64,500 15,000 105,000 10,000 10,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 424,845 299,830 516,334 553,000 534,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 868,271 608,830 933,514 705,000 664,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 591,300 642,780 654,180 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 51,258 84,000 80,500 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 253,680 263,640 292,940 0 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 48,000 44,880 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 944,238 1,038,420 1,072,500 0 0

รวมงบบุคลากร 944,238 1,038,420 1,072,500 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 17,070 21,496 18,544 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 17,070 21,496 18,544 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 402,100 186,100 179,176 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,730 29,004.05 17,574 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่า
ธรรมเนียมอบรมต่างๆของพนักงาน 18,600 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 17,018 17,651.05 20,858.95 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 440,448 232,755.1 217,608.95 0 0

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,908 15,067 23,547 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 114,845 79,994 101,584 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 784,510 312,090 425,862 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 4,700 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,744.97 2,960.8 24,537.9 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,500 3,000 8,240 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 920,507.97 413,111.8 588,470.9 0 0

รวมงบดําเนินงาน 1,378,025.97 667,362.9 824,623.85 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องควบคุมไฟฟ้าขนาด 30  แรงม้า 15,515 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน 0 0 16,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,515 0 16,000 0 0

รวมงบลงทุน 15,515 0 16,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,337,778.97 1,705,782.9 1,913,123.85 0 0

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,337,778.97 1,705,782.9 1,913,123.85 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกําจัดผักตบชวา 0 0 0 5,000 300 % 20,000

โครงการคลองสวยนํ้าใส 0 0 0 5,000 300 % 20,000

โครงการจัดทําฝายต้นนํ้า (Check 
Dam) 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการธนาคารนํ้าใต้ดิน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการปลูกป่าชุมชน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการปลูกป่าชุมชน 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 15,000 100,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 0 0 0 15,000 100,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 15,000 100,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 180,299 202,480 213,285 216,100 7.36 % 232,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 12,000 231.52 % 39,782

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 5,825,000 6,279,900 6,794,400 12.91 % 7,671,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 1,230,800 1,308,000 1,478,400 -2.6 % 1,440,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 100,500 104,000 108,000 138,000 8.7 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

สํารองจ่าย 1,672 62,000 10,611 150,000 -33.33 % 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 428,960.75 428,929.75 495,697.81 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจราจร 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 0 0 100 % 50,000

เงินสมทบ  สปสช. 0 0 0 130,000 15.38 % 150,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (กอง
ทุนวันละบาท) 0 0 0 80,000 0 % 80,000

เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 0 0 0 43,285 4.47 % 45,220

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 524,372.19 467,808 489,382 493,138 2.67 % 506,300

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 18,720 18,720 18,720 18,720 0.43 % 18,800

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 242,368.2 242,368.2 242,369 0 % 242,370

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 0 12,742.02 17,434.5 23,500 0 % 23,500

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 0 500 500 9,379 6.62 % 10,000

รวมงบกลาง 1,254,523.94 8,595,347.97 9,183,898.51 9,879,291 10,759,572

รวมงบกลาง 1,254,523.94 8,595,347.97 9,183,898.51 9,879,291 10,759,572

รวมงบกลาง 1,254,523.94 8,595,347.97 9,183,898.51 9,879,291 10,759,572

รวมแผนงานงบกลาง 1,254,523.94 8,595,347.97 9,183,898.51 9,879,291 10,759,572

รวมทุกแผนงาน 37,987,797.24 47,051,075.17 49,078,037.86 56,000,000 59,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเวียงเทิง
อําเภอ เทิง   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 59,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,629,490 บาท

งบบุคลากร รวม 6,980,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกและรองนายก 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ที่ปรึกษาและเลขานุการ นายก 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่  ประธานสภา ฯ  รองประธาน
สภา ฯ  และสมาชิกสภาฯ

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,355,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,647,500 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลเวียงเทิง ตาม
ตําแหน่งดังต่อไปนี้  
          1. ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเทิง
          2. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
          3. หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
          4. นักทรัพยากรบุคคล
          5. นักวิเคระห์นโยบายและแผน
          6. นักพัฒนาชุมชน
          7. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
          8. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
          9. เจ้าพนักงานธุรการ
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 228,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหรือเงินเพิ่มอื่นให้แก่พนักงาน
เทศบาลตําบลเวียงเทิง  ตามตําแหน่งดังนี้              
             1. ตําแหน่งปลัดเทศบาล   
             2. หัวหน้าสํานักปลัด  
             3. หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  
หรือเงินอื่นที่จะเพิ่มในหัวข้อนี้  ฯลฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 518,900 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลเวียงเทิง
 ลูกจ้างประจํา  ตามตําแหน่งดังต่อไปนี้
         1. นักประชาสัมพันธ์
         2. นักการ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 883,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง ตาม
ตําแหน่งดังต่อไปนี้
         1. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จํานวน  3  อัตรา
         2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จํานวน  1  อัตรา
         3. คนงานทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 78,300 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินอื่น ๆ แก่
พนักงานจ้าง ตามตําแหน่งดังต่อไปนี้
        1. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จํานวน  2  อัตรา
        2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จํานวน  1  อัตรา
        3. คนงานทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,543,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 344,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ 
        - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
        - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
        - ค่าเบี้ยประชุม
                        ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 148,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลเวียงเทิงที่มี
สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 146,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เงินบํารุงการ
ศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ  เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้
บริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 819,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 177,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจอํานาจหน้าที่ของเทศบาล 

2. ค่าเช่าทรัพย์สิน จํานวน 222,300 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน  เช่น  ค่าเช่าที่ธนารักษ์  ค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร   

3. ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตของเทศบาล
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน  

4. ค่าติดตั้งโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์ในสํานักงานเทศบาลตําบลเวียง
เทิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  

5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

6. ค่าเบี้ยประกัน จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินของเทศบาลตําบลเวียงเทิง
 เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  และ
หนังสือสั่งการ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
          1. จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จํานวน  10,000  บาท
คําชี้แจง สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม  ศึกษาดูงาน การประชุมสภาท้องถิ่น  การ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฯลฯ  
          2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา / รัฐพิธี  จํานวน  10,000  บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา / รัฐพิธี เช่น กิจกรรมวัน
พ่อแห่งชาติ  วันแม่แห่งชาติ  วันปิยะมหาราช ฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ  เบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน   และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึงปัจจุบัน
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์ หรือ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือ
สมาชิกวุฒิสภา  และหรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่างและ
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณี
อื่นๆ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  74  ลําดับที่  4)

โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง  ผู้นําชุมชน และประชาชน

จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการเพิ่ม
ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างผู้นําชุมชน และประชาชน  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน   และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  75  ลําดับที่ 5)

โครงการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการศูนย์
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -
 2565  หน้า  74  ลําดับที่ 3)

โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอบรม
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติ  เบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565  หน้า 74 ลําดับที่  2)

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอบรม
ให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540  เบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565  หน้า  75  ลําดับที่ 7)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยฺสิน
ของ เทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร กระดาษบันทึกข้อความ   กระดาษตราครุฑ  กระดาษ
คาร์บอน  ตรายาง  นํ้ายาลบคําผิด ปากกา ดินสอ แฟ้ม ไม้
บรรทัด กาว ซอง ธงชาติ  คลิป  เทปพีวีซีใส  ลวดเย็บกระดาษ  ตะแกรง
วางเอกสาร ยางลบ ทะเบียนหนังสือ รับ-ส่ง  สมุดต่างๆ  นํ้าดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน  แผงกั้นห้อง (Partition) ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ฟิวส์  เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  เบรก
เกอร์  ลําโพง   ไมโครโพน  ขาตั้งไมโครโพน  หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ไม้กวาด นํ้ายาล้าง
แก้วนํ้า นํ้ายาขัดห้องนํ้า นํ้ายาขัดพื้น แก้วนํ้า  ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้  สี  แปรงทาสี  ปูน
ซีเมนต์  ปูนขาว   ทราย  ตะปู   ค้อน  คีม  ขวาน  ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  นํ้า
มันเบรค  หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู  กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้า
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะส่วน
กลาง  รถยนต์  รถจักรยานยนต์   ที่ใช้ปฏิบัติราชการ เช่น นํ้ามัน
เบนซิน  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเครื่อง  นํ้ามันจาระบี  ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะ
ชํา  สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นซีดีบันทึก
ข้อมูล Flash drive บันทึกข้อมูล  เม้าส์   คีย์บอร์ด  แผ่นกรองแสง  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,180,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท

คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
เวียงเทิง
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ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 100,000 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา  ค่านํ้าบาดาล  ที่อยู่ในความรับผิด
ชอบของเทศบาลตําบลเวียงเทิง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลเวียงเทิง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม  เช่น  ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  ค่าเช่าเว็บไชต์   ค่า
บริการดูแลเว็บไชต์  ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 83,850 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 83,850 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องประเมินความพึงพอใจ จํานวน 5,500 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องประเมินความพึงพอใจ  ประเมิน
ความพึงพอใจได้ 5 ระดับ  จํานวน  1 เครื่อง  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 86 ลําดับที่  6) 

ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จํานวน 18,450 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เก็บเอกสาร  15  ลิ้นชัก  ขนาดกว้าง 32
 ชม. ลึก 47 ชม. สูง 132 ชม. จํานวน 3 ตู้  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 85 ลําดับที่  1)
 

ตู้เก็บเอกสาร หน้ากระจก จํานวน 18,000 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  หน้ากระจก  ขนาด
กว้าง  91  ชม. ลึก 45 ชม. สูง  183  ชม. จํานวน  2  ตู้  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  85 ลําดับที่  3)

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  4  ลิ้นชัก จํานวน 7,900 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  4  ลิ้นชัก  จํานวน  1
 ตู้ รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
กําหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 84 ลําดับที่  2)

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  40 ช่อง จํานวน 7,000 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง ขนาดกว้าง  92
 ซม. ยาว 31 ซม. สูง 176 ซม. จํานวน  1  ตู้  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565  หน้า 87 ลําดับที่  9)
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พัดลมตั้งพื้น จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจง   
        1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น  จํานวน  13,500  บาท ใบพัด
ขนาด  25  นิ้ว  6  ใบพัด  ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับส่าย
ซ้าย - ขวา และหยุดส่ายได้  ปรับระดับ ตํ่า - สูง ได้  จํานวน  3 เครื่อง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 86 ลําดับที่  4) (ขนส่ง)
         2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อพัดลมตั้งพื้น จํานวน  1,500  บาท ใบพัด
ขนาด  16  นิ้ว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับหรือมากกว่า จํานวน  1
  เครื่อง  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 88  ลําดับที่  16
 ) (ห้องเครื่องเสียง)

พัดลมไอเย็น จํานวน 7,000 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ พัดลมไอเย็น คุณสมบัติ ปรับแรงลมได้ไม่
น้อยกว่า 3 ระดับ ปรับส่าย ซ้าย-ขวา ด้วยปุ่มสวิง ฐานพื้นมีล้อเคลื่อน
ย้าย จํานวน 1 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  86
  ลําดับที่  8) 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทํานํ้าร้อน - เย็น จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าร้อน - เย็น จํานวน  1 เครื่อง
ก๊อกนํ้าร้อน  จํานวน 1 ก๊อก ก๊อกนํ้าเย็น  จํานวน 1 ก๊อก  ราคาตามท้อง
ตลาด  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 85 ลําดับที่ 15 )(ห้อง
ประชุม)

งบรายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอื่น

โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตําบลเวียงเทิง จํานวน 12,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสถาบันทางการศึกษา ในการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  สํารวจความพึงพอใจของผู้
รับบริการของเทศบาลตําบลเวียงเทิง  ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่ เพื่อจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 76 ลําดับที่  9)

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

โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อําเภอเทิง ในการดําเนินงานตาม
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565  หน้า  74  ลําดับที่  1)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,415,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,980,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,980,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,481,800 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลเวียงเทิง  ตาม
ตําแหน่งดังนี้
         1. ผู้อํานวยการกองคลัง
         2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
         3. นักวิชาการเงินและบัญชี
         4. นักวิชาการพัสดุ
         5. จพง.พัสดุ
         6. จพง.จัดเก็บรายได้
         7. จพง.การเงินและบัญชี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลตําบล
เวียงเทิง  ตามตําแหน่งดังต่อไปนี้
         1. ผู้อํานวยการกองคลัง 
         2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 408,700 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างเทศบาล
ตําบลเวียงเทิง  ตามตําแหน่งดังต่อไปนี้
        1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
        2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
        3. คนงานทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,200 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลเวียงเทิง  ตามตําแหน่งดังต่อไปนี้
        1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
        2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
        3. คนงานทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 183,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ 
        - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรีณีพิเศษ
        - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
                        ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลเวียงเทิงที่มี
สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และ
หนังสือสั่งการ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เงินบํารุงการ
ศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ  เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลตําบลเวียงเทิง  ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ  

ค่าใช้สอย รวม 166,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 9,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

ค่าเช่าทรัพย์สิน จํานวน 72,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และเช่าทรัพย์สินอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าบริการจอดรถ  ค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน   และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 5,000 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษี
สัญจร  เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์  รถประชาสัมพันธ์  เอกสารประชา
สัมพันธ์การชําระภาษี  ฯลฯ  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ( แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  76  ลําดับ
ที่ 10)

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์  รถ
ประชาสัมพันธ์  เอกสารประชาสัมพันธ์การชําระภาษี  ฯลฯ เบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 -
 2565  หน้า  76  ลําดับที่ 11)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลเวียงเทิงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 46,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร กระดาษบันทึกข้อความ  กระดาษตราครุฑ   กระดาษ
คาร์บอน ตรายาง นํ้ายาลบคําผิด ปากกา ดินสอ   แฟ้ม  ไม้
บรรทัด กาว ซอง ธงชาติ คลิป เทปพีวีซีใส ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวาง
เอกสาร ยางลบ ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง สมุดต่างๆ   ฯลฯ  และวัสดุสํานัก
งานอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไป  ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  นํ้า
มันเบรค  หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู  กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้า
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะส่วน
กลาง  รถยนต์  รถจักรยานยนต์   ที่ใช้ปฏิบัติราชการ เช่น นํ้ามัน
เบนซิน  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเครื่อง  นํ้ามันจาระบี  ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิส
เก็ต  แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล  Flash drive บันทึกข้อมูล  หมึก
คอมพิวเตอร์  เม้าส์   คีย์บอร์ด  แผ่นกรองแสง ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจง  เพี่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปษณียา
กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์   ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรกนิกส์ (GFMIS)  

งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบมีล้อ  ฐานล่าง 5 แฉก  มีพนัก
พิง มีที่วางแขน  ปรับสูง - ตํ่า ด้วยระบบไฮโดรลิก  จํานวน  5  ตัว  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 86  ลําดับที่ 7)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเชอร์ หรือ LED สี ชนิด Network  แบบที่ 1 จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเชอร์ หรือ LED 
สี ชนิด Network  แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง   รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กําหนด  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
  หน้า 88  ลําดับที่ 23)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,721,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,219,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,219,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 291,300 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลเวียงเทิง ตาม
ตําแหน่งดังต่อไปนี้
        -  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,600 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงิน พสร. ให้แก่พนักงานทศบาลตําบลเวียงเทิงที่มี
สิทธิได้รับตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ฯลฯ  ตามตําแหน่งดังนี้ 
        -  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 864,500 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างเทศบาล
ตําบลเวียงเทิง  ตามตําแหน่งดังนี้ 
        1. ผู้ช่วย  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        2. พนักงานวิทยุ (ทักษะ) จํานวน 2 อัตรา 
        3. พนักงานดับเพลิง  (ทักษะ) จํานวน 2 อัตรา
        4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 59,700 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้
แก่พนักงานจ้างเทศบาลตําบลเวียงเทิง  ตามตําแหน่งดังนี้ 
        1. พนักงานวิทยุ (ทักษะ) จํานวน 2 อัตรา 
        2. พนักงานดับเพลิง  (ทักษะ) จํานวน 2 อัตรา
        3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

งบดําเนินงาน รวม 311,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ 
        - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
        - ค่าตอบแทน อปพร.  
        - ค่าทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
                        ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลเวียงเทิงที่มี
สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงจนถึง
ปัจจุบัน   และหนังสือสั่งการ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,400 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เงินบํารุงการ
ศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ  เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ 

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าบริการจอดรถ  ค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลเวียงเทิงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ที่นอน  มีด  กระติก
นํ้าร้อน  กระติกนํ้าแข็ง ไม้กวาด นํ้ายาล้างแก้วนํ้า นํ้ายาขัดห้องนํ้า นํ้ายา
ขัดพื้น แก้วนํ้า  ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อ
สร้าง เช่น  ค้อน  คีม ชะแลง  จอบ  เสียม  สิ่ว  ขวาน  สว่าน  เลื่อย  ไม้
ต่าง ๆ ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  นํ้า
มันเบรค  หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู  กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้า
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะส่วน
กลาง  รถยนต์  รถจักรยานยนต์   ที่ใช้ปฏิบัติราชการ เช่น นํ้ามัน
เบนซิน  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเครื่อง  นํ้ามันจาระบี  ฯลฯ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์  เช่น  แอลกอฮอล์  ถุงมือ  สําลี  ผ้าพันแผล  เปลหามคนไข้  เครื่อง
วัดนํ้าฝน  ถังเก็บเชื้อเพลิง  ฯลฯ  
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น  ถังดับเพลิง  ลูกบอล
ดับเพลิง ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 190,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 190,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้ล็อคเกอร์ จํานวน 12,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อตู้ล็อคเกอร์ แบบ  3  ประตู  จํานวน 1
 ตู้ ขนาดของตู้ไม่น้อยกว่า  91(w)*45(D)*183 (H) ซม.(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 88  ลําดับที่  17 )

พัดลมตั้งพื้น จํานวน 1,500 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อพัดลมตั้งพื้น  ใบพัดขนาด  16  นิ้ว ปรับ
แรงลมได้ 3 ระดับหรือมากกว่า จํานวน  1  เครื่อง  (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 88  ลําดับที่  16 )

ครุภัณฑ์โรงงาน
เลื่อยยนต์ จํานวน 6,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อเลื่อยยนต์ บาร์โซ่ ขนาด  11.5 นิ้ว  เชื้อ
เพลิงเบนซินหรือแกสโซฮอลล์  รอบความเร็ว 3500 RPM  ความจุนํ้ามัน
เบนซิน  310 ML  ความจุนํ้ามันเลี้ยงโซ่ 210 ML จํานวน 1
 เครื่อง   (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 90  ลําดับ
ที่  26 )

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ชุดดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อชุดดับเพลิง จํานวน  2 ชุด ชุดละ 25,000
 บาท (1 ชุด =เสื้อ,กางเกง,รองเท้าบู๊ท,ถุงมือ) จัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 88  ลําดับที่  18 )

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานัก
งาน  จํานวน 1 เครื่อง  รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กําหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 89  ลําดับ
ที่  24)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank  Printer) จํานวน 4,300 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank  Printer) จํานวน 1 เครื่อง  รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กําหนด  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 89  ลําดับที่  25) 
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ได้แก่  
        1. รถกู้ภัย สีแดง  ทะเบียน  บจ 9646   
        2. รถ อปฟร.  ทะเบียน  บง 8859
ของเทศบาลตําบลเวียงเทิงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยใน
สํานักงาน  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565  หน้า 68  ลําดับที่  3)

โครงการป้องกันภัยภายในเขตเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันภัยภายในเขต
เทศบาลเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
  และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565  หน้า 68  ลําดับที่  1)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญญาไฟ
ป่า  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -
 2565 หน้า  68  ลําดับที่ 4)

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร. จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก   อป
พร. เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -
 2565  หน้า 68  ลําดับที่  2)

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 5,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22  กันยายน  2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9
  มีนาคม 2561 และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  69  ลําดับที่  5)
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โครงการอบรมกฎหมายจราจรแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายจราจรแก่
เยาวชนและประชาชนทั่วไป เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  69  ลําดับที่  6)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 674,300 บาท

งบบุคลากร รวม 371,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 371,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 329,800 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลเวียงเทิง  ตาม
ตําแหน่งดังนี้
         1. ผู้อํานวยการกองศึกษา
         2. นักวิชาการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหรือเงินเพิ่มอื่นให้แก่พนักงาน
เทศบาลตําบลเวียงเทิง  ตามตําแหน่งดังนี้
         -  ผู้อํานวยการกองศึกษา 

งบดําเนินงาน รวม 297,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 134,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามรายการดังต่อไปนี้
         - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับค่า
เช่าบ้านตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง  เบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เงินบํารุงการ
ศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ  เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ 

ค่าใช้สอย รวม 138,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลตําบลเวียงเทิง และ
พนักงานจ้าง  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงจนถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลเวียงเทิงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร กระดาษบันทึกข้อความ  กระดาษตราครุฑ   กระดาษ
คาร์บอน ตรายาง นํ้ายาลบคําผิด ปากกา ดินสอ   แฟ้ม  ไม้
บรรทัด กาว ซอง ธงชาติ คลิป เทปพีวีซีใส ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวาง
เอกสาร ยางลบ ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง สมุดต่างๆ   ฯลฯ  และวัสดุสํานัก
งานอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไป  ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิส
เก็ต  แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล  Flash drive บันทึกข้อมูล  หมึก
คอมพิวเตอร์  เม้าส์   คีย์บอร์ด  แผ่นกรองแสง ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร  2 บาน ชนิดเหล็ก จํานวน 5,500 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  2 บาน ชนิด
เหล็ก  จํานวน  1  ตู้  รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานัก
งบประมาณกําหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 91
  ลําดับที่  34 )
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 18,935,528 บาท
งบบุคลากร รวม 7,054,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,054,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,452,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล
ตําบลเวียงเทิง และครู ศพด.เทศบาลตําบลเวียงเทิง ตามตําแหน่งดังต่อไป
นี้
1. ร.ร.เทศบาลตําบลเวียงเทิง
          1. ผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน  1 อัตรา
          2. ครู  จํานวน  12  อัตรา
          3. ครูผู้ช่วย จํานวน  1 อัตรา
2. ศพด.เทศบาลตําบลเวียงเทิง
          1. ครู  จํานวน  2  อัตรา
          2. ครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  1  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 268,800 บาท
คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหรือเงินเพิ่มอื่นให้แก่พนักงานครู
สังกัดโรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิง และครู ศพด.เทศบาลตําบลเวียงเทิง
ตามตําแหน่งดังต่อไปนี้  
1. ร.ร.เทศบาลตําบลเวียงเทิง
          1. ผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน  1 อัตรา
          2. ครู  จํานวน  3  อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 688,800 บาท
คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะหรือเงินเพิ่มอื่นให้แก่พนักงานครูสังกัด
โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิง  ตามตําแหน่งดังต่อไปนี้  
          1. ผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน  1 อัตรา
          2. ครู (ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ)  จํานวน  3  อัตรา
          3. ครู (ครูวิทยฐานะชํานาญการ)  จํานวน  9  อัตรา
          4. ครู  ศพด. (ครูวิทยฐานะชํานาญการ)  จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 619,500 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง ตาม
ตําแหน่งดังต่อไปนี้
         1. ผู้ช่วยครู  จํานวน  1  อัตรา
         2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา
         3. ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  1  อัตรา
         4. ภารโรง  จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,600 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินอื่น ๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง ตามตําแหน่งดังต่อไปนี้
         1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา
         2. ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  1  อัตรา
         3. ภารโรง  จํานวน  1  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 6,291,328 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามรายการดังต่อไปนี้
         - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
         - เงินค่าตอบแทนครูแกนนํา (ยาเสพติด)
         - เงินค่าตอบแทน จนท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ยาเสพติด)
         - เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน ฯ
         - เงินค่าตอบแทน ฯลฯ
(ศพด.เวียงเทิง,โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิง)

ค่าใช้สอย รวม 3,265,290 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 210,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจอํานาจหน้าที่ของเทศบาล 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลตําบลเวียงเทิง และ
พนักงานจ้าง  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงจนถึงปัจจุบัน  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 70,000 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 55  ลําดับที่ 3 )

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเทิง จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเทิง  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงจนถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
  หน้า 56  ลําดับที่ 4 )
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โครงการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถาน
ศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการพัฒนาฝึกอบรม
บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา  เบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561 - 2565  หน้า 56  ลําดับที่ 5)

โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนของครู  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 56
  ลําดับที่ 6 )
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,835,290 บาท
     1. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  ศพด. จํานวน  294,000  บาท  
     2. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ร.ร.เทศบาล จํานวน  972,000
  บาท 
     3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ร.ร
.เทศบาล จํานวน  20,000 บาท 
     4. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ  ADSL จํานวน  9,600
 บาท 
     5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จํานวน  100,000 บาท 
     6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน  50,000
 บาท 
     7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จํานวน  200,000 บาท
     8. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา  จํานวน 15,000 บาท
     9. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาล ร.ร
.เทศบาล จํานวน 413,100  บาท  
     10. ค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ร.ร.เทศบาล จํานวน 48,600 บาท
     11. ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาล ร.ร.เทศบาล จํานวน 48,600
 บาท
     12. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาล ร.ร
.เทศบาล จํานวน 72,900 บาท
     13. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาล ร.ร
.เทศบาล จํานวน 104,490 บาท
     14. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด. จํานวน  102,000  บาท 
     15. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของ ร.ร. จํานวน 100,000 บาท (จากเงินรายได้ของเทศบาล 58,000
 บาท เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรร  42,000  บาท)
     16. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ จํานวน 150,000 บาท  
     17. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน ร.ร.เทศบาล
ตําบลเวียงเทิง จํานวน 55,000 บาท
     18. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ  ร.ร.เทศบาลตําบล
เวียงเทิง จํานวน 50,000 บาท
     19. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน ศพด
.เทศบาลตําบลเวียงเทิง จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 58 - 60  ลําดับที่  10)

โครงการอบรมสงเสริมเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการอบรมสงเสริมเฝ้าระวัง
พัฒนาการเด็ก  เบิกจ่ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 57 ลําดับที่ 7)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลเวียงเทิงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ (ร.ร.เทศบาล+ศพด.)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  16:19:06 หน้า : 20/43



ค่าวัสดุ รวม 2,976,038 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์ ปลั๊ก
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟ  ลําโพง  ไมโครโพน  ขาตั้งไมโครโพน ฯลฯ 
(ร.ร. เทศบาล+ศพด.)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  นํ้ายาล้าง
แก้วนํ้า  นํ้ายาขัดห้องนํ้า  นํ้ายาขัดพื้น  แก้วนํ้า ฯลฯ (ร.ร.เทศบาล+ศพด.)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,926,038 บาท
            1. อาหารเสริม (นม) ศพด.  จํานวน  114,972  บาท 
คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก ศพด
. จํานวน  260 วัน อัตราจัดสรรคนละ  7.37 บาท ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542  
            2.  อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด
เทศบาล  จํานวน  465,637  บาท
คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลเวียงเทิง  จํานวน  260 วัน อัตราจัดสรรคน
ละ  7.37 บาท  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
             3. อาหารเสริม (นม) โรงเรียนเวียงเทิง  (เทิงทํานุ
ประชา)  จํานวน  1,803,144  บาท
คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรง
เรียนเวียงเทิง  (เทิงทํานุประชา) ที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเวียงเทิง
 จํานวน  260 วัน อัตราจัดสรรคนละ  7.37 บาท  ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
            4. อาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดพระเกิดคงคา
ราม  จํานวน  542,285  บาท
คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเวียงเทิง
  จํานวน  260 วัน อัตราจัดสรรคนละ  7.37 บาท  ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ  นํ้ามันทา
ไม้  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  ปูน
ขาว  ทราย  ตะปู  ค้อน  คีม  ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยาน
พาหนะ เครื่องตัดหญ้า   รถจักรยานยนต์   ส่วนกลาง  รถยนต์  ที่ใช้ปฏิบัติ
ราชการ เช่น นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเครื่อง  นํ้ามัน
จาระบี  ฯลฯ 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะ
ชํา  สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 693,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 543,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน จํานวน 397,800 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
          -  ห้องที่ 1  ขนาด  20,000 บีทียู  จํานวน  4  เครื่อง  เครื่อง
ละ  30,600  บาท
          -  ห้องที่ 2  ขนาด  20,000 บีทียู  จํานวน  3  เครื่อง  เครื่อง
ละ  30,600  บาท
          -  ห้องที่ 3  ขนาด  20,000 บีทียู  จํานวน  3  เครื่อง  เครื่อง
ละ  30,600  บาท
          -  ห้องที่ 4  ขนาด  20,000 บีทียู  จํานวน  3  เครื่อง  เครื่อง
ละ  30,600  บาท
 รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ กําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 91  ลําดับที่  35)

พัดลมโคจร จํานวน 21,600 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อพัดลมโคจร ขนาด 3  ใบพัด ใบพัด
ขนาด  16  นิ้ว จํานวน  18  เครื่อง
          -  ร.ร.เทศบาลตําบลเวียงเทิง  จํานวน  10  เครื่อง 
          -  ศพด. เทศบาลตําบลเวียงเทิง  จํานวน  8  เครื่อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 92  ลําดับที่  40 )

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart  TV จํานวน 47,500 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) 
แบบ Smart  TV ขนาด  32  นิ้ว  จํานวน 5 เครื่อง  ตามรายการดังต่อ
ไปนี้
       - ร.ร. เทศบาลตําบลเวียงเทิง  จํานวน  4  เครื่อง
       - ศพด. เทศบาลตําบลเวียงเทิง  จํานวน  1  เครื่อง
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ กําหนด  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 92  ลําดับที่  38)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 68,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานัก
งาน  จํานวน  4 เครื่อง  ตามรายการดังต่อไปนี้
       - ร.ร. เทศบาลตําบลเวียงเทิง  จํานวน  3  เครื่อง
       - ศพด. เทศบาลตําบลเวียงเทิง  จํานวน  1  เครื่อง
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กําหนด  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 92  ลําดับที่  37)
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank  Printer) จํานวน 8,600 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน 2 เครื่อง   
       - ร.ร. เทศบาลตําบลเวียงเทิง  จํานวน  1  เครื่อง
       - ศพด. เทศบาลตําบลเวียงเทิง  จํานวน  1  เครื่อง
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กําหนด   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 92 ลําดับที่  36)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ ของเทศบาลตําบลเวียงเทิงให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 4,896,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,896,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 3,764,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนเวียงเทิง
 (เทิงทํานุประชา) (941 คน* 200 วัน * 20 บาท) ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542  และเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  55  ลําดับที่  1)

โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 1,132,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดพระ
เกิดคงคาราม  (283 คน* 200 วัน * 20 บาท) ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542  และเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  55  ลําดับที่  2 )

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในเขตเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาในเขตเทศบาล  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  57
  ลําดับที่  8)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  16:19:06 หน้า : 23/43



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,001,550 บาท

งบบุคลากร รวม 1,407,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,407,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 910,800 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลเวียงเทิง ตาม
ตําแหน่งดังต่อไปนี้  
          1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          2. นักวิชาการสาธารณสุข
          3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลตําบล
เวียงเทิง ตามตําแหน่งดังต่อไปนี้  
          1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 418,800 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างพนักงาน
เทศบาลตําบลเวียงเทิง ตามตําแหน่งดังต่อไปนี้
         1. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
         2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
         3. คนงานทั่วไป  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
พนักงานเทศบาลตําบลเวียงเทิง ตามตําแหน่งดังต่อไปนี้
         1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 คน
         2. คนงานทั่วไป จํานวน 1 คน

งบดําเนินงาน รวม 421,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ 
         - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
         - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
         - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด
         - ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
                         ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลเวียงเทิงที่มี
สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน  และหนังสือสั่งการ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  และจ้างเหมาบริการที่เกี่ยว
กับการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหน้าที่ของเทศบาล 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลตําบลเวียงเทิง และ
พนักงานจ้าง  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จํานวน 35,000 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา  ของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -
 2565  หน้า 70  ลําดับที่ 2)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลเวียงเทิงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร กระดาษบันทึกข้อความ   กระดาษตราครุฑ  กระดาษ
คาร์บอน  ตรายาง  นํ้ายาลบคําผิด ปากกา ดินสอ แฟ้ม ไม้
บรรทัด กาว ซอง ธงชาติ  คลิป  เทปพีวีซีใส  ลวดเย็บกระดาษ  ตะแกรง
วางเอกสาร ยางลบ ทะเบียนหนังสือ รับ-ส่ง  สมุดต่างๆ  นํ้าดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน  แผงกั้นห้อง (Partition) ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ฟิวส์  เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  เบรก
เกอร์  ลําโพง   ไมโครโพน  ขาตั้งไมโครโพน  หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ  
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ไม้กวาด นํ้ายาล้าง
แก้วนํ้า นํ้ายาขัดห้องนํ้า นํ้ายาขัดพื้น แก้วนํ้า  ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้  สี  แปรงทาสี  ปูน
ซีเมนต์  ปูนขาว   ทราย  ตะปู   ค้อน  คีม  ขวาน  ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  นํ้า
มันเบรค  หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู  กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้า
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะส่วน
กลาง  รถยนต์  รถจักรยานยนต์   ที่ใช้ปฏิบัติราชการ เช่น นํ้ามัน
เบนซิน  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเครื่อง  นํ้ามันจาระบี  ฯลฯ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์  เช่น  วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด (โรคพิษสุนัข
บ้า)  แอลกอฮอล์  นํ้ายาต่าง ๆ  ถุงมือ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นซีดีบันทึก
ข้อมูล Flash drive บันทึกข้อมูล  เม้าส์   คีย์บอร์ด  แผ่นกรองแสง  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 32,950 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,950 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร  บานเลื่อน ชนิดเหล็ก จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อน ชนิดเหล็ก  หน้า
กระจกใส  ขนาดกว้าง 149 ซม.  ลึก  40 ซม.  สูง  87 ซม. จํานวน  2
 ตู้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  91  ลําดับที่  32)

ตู้คัลเลอร์บล็อก ชนิดไม้ จํานวน 950 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้คัลเลอร์บล็อก ชนิดไม้  ขนาด 4
 ชั้น  ขนาดกว้าง 16 นิ้ว  ลึก  11  นิ้ว  สูง  45  นิ้ว  จํานวน  1 ตู้  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 91  ลําดับที่  33)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับสํานัก
งาน  จํานวน 1 เครื่อง  รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กําหนด  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 90  ลําดับ
ที่  30)

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 140,000 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่
บ้าน/ชุมชน ดําเนินการตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่
บ้าน/ชุมชน ละ 20,000 บาท  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 70  ลําดับที่ 3)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 5,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการงานสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ราษฎร ประจําปี 2563 จํานวน 5,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กิ่งกาชาดอําเภอเทิง  ดําเนินการตาม
โครงการงานสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ราษฎร ประจําปี 2563  เบิกจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
  หน้า  72  ลําดับที่  1)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,149,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,456,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,456,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,069,400 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลเวียงเทิง ตาม
ตําแหน่งดังต่อไปนี้
          1. ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน 1 อัตรา
          2. วิศวกรโยธา จํานวน 1 อัตรา
          3. นายช่างโยธา  จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลตําบล
เวียงเทิงที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ
ตามตําแหน่งดังต่อไปนี้
          1. ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน 1 อัตรา
          2. วิศวกรโยธา จํานวน 1 อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 272,800 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างเทศบาล
ตําบลเวียงเทิง  
          1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
          2. พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,300 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ให้แก่
พนักงานจ้างเทศบาลตําบลเวียงเทิง  ตามตําแหน่งดังต่อไปนี้
          1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
          2. พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)  จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 633,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 71,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่     
         - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   
                           ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลเวียงเทิงที่มี
สิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  และหนังสือสั่งการ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,400 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เงินบํารุงการ
ศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ  เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลตําบลเวียงเทิง  ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 272,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 192,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจอํานาจหน้าที่ของเทศบาล 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลตําบลเวียงเทิง และ
พนักงานจ้าง  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลเวียงเทิงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร กระดาษบันทึกข้อความ กระดาษตราครุฑ กระดาษคาร์บอน ตรา
ยาง นํ้ายาลบคําผิด ปากกา ดินสอ แฟ้ม ไม้บรรทัด กาว ซอง ธงชาติ คลิป
 เทปพีวีซีใส ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร ยางลบ ทะเบียนหนังสือ
รับ-ส่ง สมุดต่างๆ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์  เทป
พันสายไฟ  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  เบรกเกอร์  ลําโพง  ไมโครโฟน ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ  นํ้ามันทา
ไม้  ทินเนอร์   สี  แปรงทาสี  ปูนขาว ปูน
ซีเมนต์  ทราย  กระเบื้อง  ตะปู  ค้อน  คีม เสียม จอบ ขวาน เลื่อย ท่อ
ต่าง ๆ สว่าน โถส้วม เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง อิฐ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  นํ้ามันเบรก  หัว
เทียน  ไขควง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามันดีเชล
  นํ้ามันเบนซิน  แก๊สหุงต้ม  นํ้ามันจารบี  นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสเก็ต  แผ่นซีดี
บันทึกข้อมูล Flash drive บันทึกข้อมูล  หมึก
คอมพิวเตอร์  เม้าส์   คีย์บอร์ด  แผ่นกรองแสง ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 59,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์  ALL In  One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ALL In  One สําหรับ
งานประมวลผล  จํานวน  1  เครื่อง  รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กําหนด  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  94
  ลําดับที่  45)
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เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวล
ผล  แบบที่ 2  จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว  จํานวน  1
  เครื่อง  รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กําหนด  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  94  ลําดับ
ที่  47)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer)  สําหรับกระดาษ  ขนาด  A3  จํานวน 1
 เครื่อง  รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กําหนด  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  91  ลําดับที่  34)

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,802,560 บาท
งบลงทุน รวม 4,802,560 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,802,560 บาท
ค่าถมดิน

โครงการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 500,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง โดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย และขุดแต่งพื้นที่ รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด  ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542  และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขจน
ถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 51  ลําดับ
ที่  60)

โครงการปรับรุงพื้นที่ม่อนเมา  หมู่  20 จํานวน 500,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ม่อนเมา โดยการถม
ดิน ปรับเกลี่ย บดอัดแน่น  พื้นที่  2  งาน วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 1 เมตร ยาว 20 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
เวียงเทิงกําหนด  ดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 45 ลําดับที่  38)

อาคารต่าง ๆ
โครงการต่อเติมหลังคาเชื่อมทางเดินอาคารเรียน จํานวน 600,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่อเติมหลังคา ขนาดกว้าง 1.60
 เมตร  ยาว  100 เมตร  สูง  2.60  เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด  ดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2542  และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 50 ลําดับที่  56)
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โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  หมู่ 1 จํานวน 750,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  โดย
การปรับปรุงหลังคา เปลี่ยนผ้า เพดาน ประตู หน้าต่าง  รื้อผนังเดิม  ติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟ้า  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเทิง
กําหนด  ดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 37 ลําดับที่ 1)

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําเคาร์เตอร์ จํานวน  2  จุด  
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 ชม. ยาว 3.40 เมตร สูง  1.10  เมตร 
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 ชม. ยาว 3.70 เมตร สูง  1.10  เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด  ดําเนินการตามพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
  หน้า 52  ลําดับที่  62)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ  หมู่ 15 จํานวน 500,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างสวนสุขภาพ  รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด  ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542  และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขจน
ถึงปัจจุบัน  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  43  ลําดับ
ที่  27)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซ.ข้างตลาดสดเทิง  หมู่ 1 จํานวน 250,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซ.ข้างตลาดสดเทิง
  กว้าง 1.40 เมตร  ยาว 80 เมตร  หนา 0.12  เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด  ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542  และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขจน
ถึงปัจจุบัน  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  38  ลําดับ
ที่ 8 )

โครงการก่อสร้างทางเดิน  คสล. ตามแนวกันตลิ่งพังแม่นํ้าลาว  หมู่ 15 จํานวน 500,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างทางเดิน  คสล. ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า  2 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร  หนา 0.10 เมตร ตามแนว
กันตลิ่งพังแม่นํ้าลาว  หมู่ 15  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
เวียงเทิงกําหนด  ดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  42  ลําดับ
ที่  24)
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โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์  คสล.  พร้อมก่อสร้างรางระบายนํ้าแบบ
มีฝาปิด  (หน้า สนง.เทศบาล)

จํานวน 582,560 บาท

คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ขนาด
กว้าง 19 เมตร  ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร รางระบายนํ้า กว้าง 0.40
 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.12  เมตร ลึกเฉลี่ย  0.50 เมตร ลายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด  ดําเนินการตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขจนถึงปัจจุบัน  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  52
 ลําดับที่  63)

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่  20 จํานวน 500,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเทิงกําหนด  ดําเนินการตามพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
  หน้า  45  ลําดับที่  39)

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน เพื่อให้ได้มาเพื่อสิ่งก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก  เพื่อให้ได้มาเพื่อสิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตประปา หมู่ 14 จํานวน 465,600 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สํานักงานการประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาเทิง  ดําเนินการตามโครงการขยายเขตประปา หมู่ 14  เบิก
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -
 2565  หน้า  40  ลําดับที่ 16)

โครงการขยายเขตไฟฟ้ากระแสดับ   หมู่ 14 จํานวน 534,400 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สํานักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาเทิง  ดําเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้ากระแส
ดับ ซอยสันคือ คุ้ม 6 ,ซอยบ้านกํานัน ,ซอยต้นตะเคียนคู่ ,ซอย 1 ,ซอย 6
 ,ซอยหนองปึ๋งหลวง  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  40  ลําดับที่ 15)

โครงการขยายเขตไฟฟ้ากระแสดับ  หมู่ 2 จํานวน 1,000,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สํานักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาเทิง  ดําเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้ากระแส
ดับ  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  39  ลําดับที่ 11)
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งานสวนสาธารณะ รวม 550,500 บาท
งบบุคลากร รวม 250,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 250,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 250,500 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้าง ตามตําแหน่ง
ดังต่อไปนี้
          - ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ  จํานวน 1 อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่     
         - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  

ค่าใช้สอย รวม 247,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 222,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจอํานาจหน้าที่ของเทศบาล 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลเวียงเทิงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ 
 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามันดีเชล
  นํ้ามันเบนซิน  แก๊สหุงต้ม  นํ้ามันจารบี  นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ  

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณ์ใน
การขยายพันธุ์พืช  เคียว  สปริงเกลอร์  กระชัง ฯลฯ 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,302,500 บาท
งบบุคลากร รวม 932,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 932,800 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 289,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่ลูกจ้างประจํา ตามตําแหน่ง
ดังต่อไปนี้
         1. พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 623,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้าง ตามตําแหน่ง
ดังต่อไปนี้
          1. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)  จํานวน 1 อัตรา  
          2. คนงานประจํารถขยะ (ทักษะ)  จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,800 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง 

งบดําเนินงาน รวม 1,361,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่     
         - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,700 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เงินบํารุงการ
ศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ  เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ 

ค่าใช้สอย รวม 963,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 783,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจอํานาจหน้าที่ของเทศบาล 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการส่งเสริมคัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมคัดแยกขยะใน
ชุมชน  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -
 2565  หน้า 66  ลําดับที่ 1)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลเวียงเทิงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ  
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ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร กระดาษบันทึกข้อความ กระดาษตราครุฑ กระดาษคาร์บอน ตรา
ยาง นํ้ายาลบคําผิด ปากกา ดินสอ แฟ้ม ไม้บรรทัด กาว ซอง ธงชาติ คลิป
 เทปพีวีซีใส ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร ยางลบ ทะเบียนหนังสือ
รับ-ส่ง สมุดต่างๆ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ไม้
กวาด  แปรง  เข่ง มีด  นํ้ายาดับกลิ่น  ถัง ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ  นํ้ามันทา
ไม้  ทินเนอร์   สี  แปรงทาสี  ปูนขาว ปูน
ซีเมนต์  ทราย  กระเบื้อง  ตะปู  ค้อน  คีม เสียม จอบ ขวาน เลื่อย ท่อ
ต่าง ๆ สว่าน โถส้วม เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง อิฐ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  นํ้า
มันเบรค  หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู  กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้า
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามันดีเชล
  นํ้ามันเบนซิน  แก๊สหุงต้ม  นํ้ามันจารบี  นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร   เช่น  สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์  ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา  สปริงเกลอร์  (Springkler)  
พันธุ์พืช   กระซัง  ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถเข็นปูน ล้อคู่ จํานวน 8,000 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นปูน ล้อคู่ ขนาดกว้าง 63
 ซม. ยาว  140 ซม. สูง 75 ซม.  ล้อแม็กซ์ ขนาด 12 นิ้ว  โครงเหล็ก
แป๊บ  จํานวน  4 คัน  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 90
  ลําดับที่  29 ) 
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งานบําบัดนํ้าเสีย รวม 33,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 33,800 บาท

ค่าใช้สอย รวม 23,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 23,800 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบคุณภาพนํ้า  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร  ค่าธรรมเนียม ค่าซักฟอก  ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ  นํ้ามันทา
ไม้  ทินเนอร์   สี  แปรงทาสี  ปูนขาว ปูน
ซีเมนต์  ทราย  กระเบื้อง  ตะปู  ค้อน  คีม เสียม จอบ ขวาน เลื่อย ท่อ
ต่าง ๆ สว่าน โถส้วม เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง อิฐ ฯลฯ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  78  ลําดับที่  3)

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส   เบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -
 2565  หน้า  54  ลําดับที่  5)

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอบรม
เพิ่มศักยภาพการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  เบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565  หน้า  54  ลําดับที่  6)
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โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ (ทําไม้กวาด) จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ (ทําไม้กวาด)   เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -
 2565  หน้า  53  ลําดับที่  3)

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี   เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  54
  ลําดับที่  4)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอเทิง  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อําเภอเทิง ในการดําเนินงานตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอเทิง  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  73  ลําดับที่  1 )

เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.2563 จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีอําเภอเทิง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจําปี พ.ศ
.2563  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -
 2565  หน้า  78  ลําดับที่  2 )

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจําปี  พ.ศ.2563 จํานวน 5,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีอําเภอเทิง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจําปี  พ.ศ
.2563  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -
 2565  หน้า  78  ลําดับที่ 1)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาสัมพันธ์เทศบาล จํานวน 100,000 บาท
คําชี้แจง    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา
สัมพันธ์เทศบาล   เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  64  ลําดับที่ 10)

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ   เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  65  ลําดับที่ 11)

โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาของเยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาล

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา
ของเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 64
 ลําดับที่ 9)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 534,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 524,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 524,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานข่วงมหกรรมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาศิลปะการแสดง จํานวน 3,000 บาท
คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ตามโครงการจัดงาน
ข่วงมหกรรมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาศิลปะการแสดง   เบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561 - 2565  หน้า  65  ลําดับที่  14 )

โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตาแม่นํ้าอิงและแข่งขันเรือยาว อําเภอเทิง 
ครั้งที่ 17

จํานวน 300,000 บาท

คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีสืบชะตาแม่นํ้าอิงและแข่งขันเรือยาว อําเภอเทิง ครั้งที่  17   เบิก
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561 - 2565  หน้า  64  ลําดับที่ 8)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  16:19:06 หน้า : 38/43



โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ตามโครงการจัดงาน
วันลอยกระทง   เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  62  ลําดับที่ 3)

โครงการจัดงานสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนับร้อยปีของดีเมือง
เทิง

จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ตามโครงการจัดงาน
สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนับร้อยปีของดีเมืองเทิง   เบิกจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561 - 2565  หน้า 65  ลําดับที่ 13)

โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ปฏิบัติธรรม จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ตามโครงการส่งเสริม
เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ปฏิบัติธรรม    เบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  63  ลําดับที่  6)

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์การหล่อเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ตาม โครงการส่งเสริม
และอนุรักษ์การแห่เทียนเข้าพรรษา   เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  62
  ลําดับที่  4)

โครงการส่งเสริมศักยภาพสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ตามโครงการส่งเสริม
ศักยภาพสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  65
  ลําดับที่  12)

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุจอมจ้อ 
อําเภอเทิง (หนึ่งในพระธาตุเก้าจอมของจังหวัดเชียงราย)

จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ตามโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุจอมจ้อ อําเภอเทิง (หนึ่ง
ในพระธาตุเก้าจอมของจังหวัดเชียงราย)  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  61
  ลําดับที่ 1)
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โครงการสรงนํ้าพระธาตุศรีมหาโพธิ จํานวน 3,000 บาท
คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ตามโครงการสรงนํ้า
พระธาตุศรีมหาโพธิ   เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  62  ลําดับที่  2)

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

โครงการจัดงานประเพณีของจังหวัดและอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอเทิง
 ดําเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีของจังหวัดและอําเภอ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  63  ลําดับที่  5)

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกําจัดผักตบชวา จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  ตามโครงการกําจัด
ผักตบชวา   เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  67  ลําดับที่  3)

โครงการคลองสวยนํ้าใส จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  ตามโครงการคลอง
สวยนํ้าใส   เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  67  ลําดับที่  1)

โครงการจัดทําฝายต้นนํ้า (Check Dam) จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  ตามโครงการจัดทํา
ฝายต้นนํ้า (Check Dam)  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  67 ลําดับที่  4)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  16:19:06 หน้า : 40/43



โครงการธนาคารนํ้าใต้ดิน จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  ตามโครงการธนาคาร
นํ้าใต้ดิน  เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  67  ลําดับที่  5)

โครงการปลูกป่าชุมชน จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  ตามโครงการปลูกป่า
ชุมชน   เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  67  ลําดับที่  2)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,759,572 บาท

งบกลาง รวม 10,759,572 บาท
งบกลาง รวม 10,759,572 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 232,000 บาท

คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลเวียงเทิง อัตราร้อยละ  5  เบิกจ่ายตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 39,782 บาท
คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  พนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลเวียงเทิง อัตราร้อยละ  0.2 เบิกจ่ายตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,671,600 บาท
คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลเวียงเทิง  ตามอัตราขั้นอายุ  เบิกจ่ายตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2542  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,440,000 บาท
คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ ในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลเวียงเทิง  ในอัตราคนละ  800  บาท / เดือน เบิกจ่าย
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ติดชื้อเอดส์ ในเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลเวียงเทิง  ในอัตราคนละ  500  บาท / เดือน  เบิกจ่าย
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
คําชี้แจง    เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือการใช้จ่ายเงินงบ
ประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจรในเขต
เทศบาล  เช่น  การทาสีตีเส้น  สัญญาณไฟจราจร  สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ  ป้ายจราจร  กระจกโค้งจราจร  กระบองไฟจราจร  กรวย
จราจร  แผงพลาสติกใส่นํ้า เสื้อจราจร  ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ

เงินสมทบ  สปสช. จํานวน 150,000 บาท
คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน  สปสช.

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท) จํานวน 80,000 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละ
บาท)

เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 45,220 บาท
คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 506,300 บาท
คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้อง
ถิ่น (กบท.) โดยคํานวณจากประมาณการรายรับ ในอัตราร้อยละ 2 ไม่
รวมเงินอุดหนุน พันบัตร เงินกู้ และเงินที่มีผู้อุทิศให้  เบิกจ่ายตามพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 18,800 บาท
คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ  (ชคบ.)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 242,370 บาท
คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 23,500 บาท
คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข
.)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบํานาญ 10,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 242,370

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 50,000

เงินสมทบ  สปสช. 150,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน (กอง
ทุนวันละบาท)

80,000

เงินสมทบสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

45,220

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 232,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,671,600

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (กบข.) 23,500

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 39,782

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

506,300

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,440,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 18,800

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบํานาญ 10,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 242,370

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 50,000

เงินสมทบ  สปสช. 150,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน (กอง
ทุนวันละบาท)

80,000

เงินสมทบสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

45,220

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 232,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,671,600

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (กบข.) 23,500

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 39,782

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

506,300

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,440,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 18,800

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400 1,490,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,146,300 418,800 619,500

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 51,100 36,000 25,600

เงินเดือนพนักงาน 1,069,400 910,800 5,781,800

เงินวิทยฐานะ 688,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 289,000

เงินประจําตําแหน่ง 84,000 42,000 310,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 29,100 4,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

43,000 20,000 60,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000 120,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ

2. ค่าเช่าทรัพย์สิน

3. ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต

4. ค่าติดตั้งโทรศัพท์

5. ค่าโฆษณาและเผย
แพร่

6. ค่าเบี้ยประกัน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 864,500 1,291,700 4,340,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 3,600 3,600

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 59,700 108,500 280,900

เงินเดือนพนักงาน 291,300 4,129,300 12,182,600

เงินวิทยฐานะ 688,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 518,900 807,900

เงินประจําตําแหน่ง 288,000 724,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,400 171,000 212,500

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 100,000 253,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000 256,000 496,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการ 177,000 177,000

2. ค่าเช่าทรัพย์สิน 222,300 222,300

3. ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต 15,000 15,000

4. ค่าติดตั้งโทรศัพท์ 30,000 30,000

5. ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ 5,000 5,000

6. ค่าเบี้ยประกัน 20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ 10,000 15,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 1,220,800 100,000 318,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 30,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง

โครงการกําจัดผัก
ตบชวา 20,000

โครงการคลองสวยนํ้า
ใส 20,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันมหกรรมกีฬา
สัมพันธ์เทศบาล

100,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 70,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่
โครงการจัดงานข่วง
มหกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ศิลปะการแสดง

3,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสืบชะตาแม่
นํ้าอิงและแข่งขันเรือ
ยาว อําเภอเทิง ครั้งที่ 
17

300,000

โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ 9,000 34,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 1,638,800

ค่าเช่าทรัพย์สิน 72,000 72,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 150,000 250,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง 100,000 100,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวา 20,000

โครงการคลองสวยนํ้า
ใส 20,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันมหกรรมกีฬา
สัมพันธ์เทศบาล

100,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 70,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ 5,000 5,000

โครงการจัดงานข่วง
มหกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ศิลปะการแสดง

3,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสืบชะตาแม่
นํ้าอิงและแข่งขันเรือ
ยาว อําเภอเทิง ครั้งที่ 
17

300,000

โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานสืบ
สานมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมนับร้อย
ปีของดีเมืองเทิง

3,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลและ
แผนชุมชน

10,000

โครงการจัดทําฝายต้น
นํ้า (Check Dam) 20,000

โครงการซ้อมแผน
ระงับอัคคีภัยในสํานัก
งาน

โครงการธนาคารนํ้าใต้
ดิน 20,000

โครงการปลูกป่าชุมชน 20,000

โครงการป้องกันภัย
ภายในเขตเทศบาล

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า
โครงการพัฒนาครูผู้
ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเวียงเทิง

20,000

โครงการพัฒนาฝึก
อบรมบุคลากรทางการ
ศึกษาและคณะ
กรรมการสถานศึกษา

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครู

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก อป
พร.
โครงการเพิ่มศักยภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง  
ผู้นําชุมชน และ
ประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานสืบ
สานมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมนับร้อย
ปีของดีเมืองเทิง

3,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลและ
แผนชุมชน

10,000

โครงการจัดทําฝายต้น
นํ้า (Check Dam) 20,000

โครงการซ้อมแผน
ระงับอัคคีภัยในสํานัก
งาน

10,000 10,000

โครงการธนาคารนํ้าใต้
ดิน 20,000

โครงการปลูกป่าชุมชน 20,000

โครงการป้องกันภัย
ภายในเขตเทศบาล 30,000 30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า 20,000 20,000

โครงการพัฒนาครูผู้
ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเวียงเทิง

20,000

โครงการพัฒนาฝึก
อบรมบุคลากรทางการ
ศึกษาและคณะ
กรรมการสถานศึกษา

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครู

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก อป
พร.

30,000 30,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง  
ผู้นําชุมชน และ
ประชาชน

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล

โครงการศูนย์ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขัน 10,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดการแข่งขันกีฬาของ
เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาล

20,000

โครงการส่งเสริมคัด
แยกขยะในชุมชน 30,000

โครงการส่งเสริม
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปให้ปฏิบัติธรรม

30,000

โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์การหล่อเทียน
เนื่องในเทศกาลเข้า
พรรษา

20,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพสืบสาน
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

15,000

โครงการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีสรงนํ้าพระ
ธาตุจอมจ้อ อําเภอเทิง 
(หนึ่งในพระธาตุเก้า
จอมของจังหวัด
เชียงราย)

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2,835,290

โครงการสรงนํ้าพระ
ธาตุศรีมหาโพธิ์ 3,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล

5,000 5,000

โครงการศูนย์ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

10,000 10,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขัน 10,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดการแข่งขันกีฬาของ
เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาล

20,000

โครงการส่งเสริมคัด
แยกขยะในชุมชน 30,000

โครงการส่งเสริม
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปให้ปฏิบัติธรรม

30,000

โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์การหล่อเทียน
เนื่องในเทศกาลเข้า
พรรษา

20,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพสืบสาน
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

15,000

โครงการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีสรงนํ้าพระ
ธาตุจอมจ้อ อําเภอเทิง 
(หนึ่งในพระธาตุเก้า
จอมของจังหวัด
เชียงราย)

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2,835,290

โครงการสรงนํ้าพระ
ธาตุศรีมหาโพธิ์ 3,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรม
กฎหมายจราจรแก่
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

โครงการอบรมการ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาในเขต
เทศบาล

30,000

โครงการอบรมป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

โครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส

20,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

20,000

โครงการอบรมสงเสริม
เฝ้าระวังพัฒนาการ
เด็ก

15,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ (ทํา
ไม้กวาด)

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพกลุ่มสตรี 20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน
ด้านภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง
โครงการอบรมให้
ความรู้ตาม พรบ
.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ
.2540

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 225,000 30,000 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 70,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 5,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรม
กฎหมายจราจรแก่
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

20,000 20,000

โครงการอบรมการ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาในเขต
เทศบาล

30,000

โครงการอบรมป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

10,000 10,000

โครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส

20,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

20,000

โครงการอบรมสงเสริม
เฝ้าระวังพัฒนาการ
เด็ก

15,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ (ทํา
ไม้กวาด)

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพกลุ่มสตรี 20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน
ด้านภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง

20,000 20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ตาม พรบ
.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ
.2540

10,000 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 60,000 405,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 70,000 13,000 158,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 125,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 270,000 20,000 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 5,000 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 80,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,926,038

วัสดุการเกษตร 40,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 130,000 5,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 25,000 30,000 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้

เครื่องประเมินความ
พึงพอใจ

เครื่องปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน 397,800

ตู้เก็บเอกสาร  2 บาน 
ชนิดเหล็ก 5,500

ตู้เก็บเอกสาร  บาน
เลื่อน ชนิดเหล็ก 15,000

ตู้เก็บเอกสาร 15 
ลิ้นชัก

ตู้เก็บเอกสาร หน้า
กระจก
ตู้คัลเลอร์บล็อก ชนิด
ไม้ 950
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 53,000 398,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 20,000 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000 90,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,926,038

วัสดุการเกษตร 10,000 60,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 20,000 170,000

วัสดุสํานักงาน 80,000 150,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 50,000 50,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 100,000 100,000

ค่าไฟฟ้า 1,000,000 1,000,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 15,000 15,000

เครื่องประเมินความ
พึงพอใจ 5,500 5,500

เครื่องปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน 397,800

ตู้เก็บเอกสาร  2 บาน 
ชนิดเหล็ก 5,500

ตู้เก็บเอกสาร  บาน
เลื่อน ชนิดเหล็ก 15,000

ตู้เก็บเอกสาร 15 
ลิ้นชัก 18,450 18,450

ตู้เก็บเอกสาร หน้า
กระจก 18,000 18,000

ตู้คัลเลอร์บล็อก ชนิด
ไม้ 950
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้ล็อคเกอร์

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  4  
ลิ้นชัก

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  40 
ช่อง

พัดลมโคจร 21,600

พัดลมตั้งพื้น

พัดลมไอเย็น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์  
ALL In  One สําหรับ
งานประมวลผล

23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผล 
 แบบที่ 2

30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานสํานักงาน 68,000

เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับสํานักงาน 17,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด 
A3

6,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank  
Printer)

8,600

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank  
Printer)
เครื่องพิมพ์เลเชอร์ 
หรือ LED สี ชนิด 
Network  แบบที่ 1

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถเข็นปูน ล้อคู่ 8,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  09:08:15 หน้า : 15/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้ล็อคเกอร์ 12,000 12,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  4  
ลิ้นชัก 7,900 7,900

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  40 
ช่อง 7,000 7,000

พัดลมโคจร 21,600

พัดลมตั้งพื้น 1,500 15,000 16,500

พัดลมไอเย็น 7,000 7,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์  
ALL In  One สําหรับ
งานประมวลผล

23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผล 
 แบบที่ 2

30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานสํานักงาน 17,000 85,000

เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับสํานักงาน 17,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด 
A3

6,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank  
Printer)

8,600

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank  
Printer)

4,300 4,300

เครื่องพิมพ์เลเชอร์ 
หรือ LED สี ชนิด 
Network  แบบที่ 1

10,000 10,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถเข็นปูน ล้อคู่ 8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทํานํ้าร้อน - เย็น

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยยนต์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED) แบบ Smart  
TV

47,500

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ชุดดับเพลิง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างสวน
สุขภาพ  หมู่ 15 500,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ซ.ข้างตลาดสด
เทิง  หมู่ 1

250,000

โครงการก่อสร้างทาง
เดิน  คสล. ตามแนว
กันตลิ่งพังแม่นํ้าลาว  
หมู่ 15

500,000

โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์  คสล.  
พร้อมก่อสร้างราง
ระบายนํ้าแบบมีฝาปิด  
(หน้า สนง.เทศบาล)

582,560

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่  20

500,000

ค่าถมดิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทํานํ้าร้อน - เย็น 5,000 5,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000 100,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยยนต์ 6,000 6,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED) แบบ Smart  
TV

47,500

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ชุดดับเพลิง 50,000 50,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างสวน
สุขภาพ  หมู่ 15 500,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ซ.ข้างตลาดสด
เทิง  หมู่ 1

250,000

โครงการก่อสร้างทาง
เดิน  คสล. ตามแนว
กันตลิ่งพังแม่นํ้าลาว  
หมู่ 15

500,000

โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์  คสล.  
พร้อมก่อสร้างราง
ระบายนํ้าแบบมีฝาปิด  
(หน้า สนง.เทศบาล)

582,560

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่  20

500,000

ค่าถมดิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงพื้นที่
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

500,000

โครงการปรับรุงพื้นที่
ม่อนเมา  หมู่  20 500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซม อาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

150,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน เพื่อให้ได้มาเพื่อ
สิ่งก่อสร้าง

20,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการต่อเติมหลังคา
เชื่อมทางเดินอาคาร
เรียน

600,000

โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพ  หมู่ 1

750,000

โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน 100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการเทศบาลตําบล
เวียงเทิง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ.2563

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงพื้นที่
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

500,000

โครงการปรับรุงพื้นที่
ม่อนเมา  หมู่  20 500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซม อาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

150,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน เพื่อให้ได้มาเพื่อ
สิ่งก่อสร้าง

20,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการต่อเติมหลังคา
เชื่อมทางเดินอาคาร
เรียน

600,000

โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพ  หมู่ 1

750,000

โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน 100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการเทศบาลตําบล
เวียงเทิง

12,000 12,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ.2563

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล 
ประจําปี  พ.ศ.2563

5,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 140,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการงาน
สงเคราะห์และบรรเทา
ทุกข์ราษฎร ประจําปี 
2563

5,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขต
ประปา หมู่ 14 465,600

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้ากระแสดับ   หมู่ 
14

534,400

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้ากระแสดับ  หมู่ 
2

1,000,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีของจังหวัด
และอําเภอ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

10,000

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีและงานรัฐพิธี 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2563
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอเทิง  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

10,000

โครงการอาหารกลาง
วัน 4,896,000

รวม 10,759,572 100,000 664,000 110,000 11,838,560 5,000 2,001,550 19,639,828
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล 
ประจําปี  พ.ศ.2563

5,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 140,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการงาน
สงเคราะห์และบรรเทา
ทุกข์ราษฎร ประจําปี 
2563

5,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขต
ประปา หมู่ 14 465,600

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้ากระแสดับ   หมู่ 
14

534,400

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้ากระแสดับ  หมู่ 
2

1,000,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีของจังหวัด
และอําเภอ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

10,000

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีและงานรัฐพิธี 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2563

10,000 10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอเทิง  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

10,000

โครงการอาหารกลาง
วัน 4,896,000

รวม 1,836,300 12,045,190 59,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  09:08:15 หน้า : 22/22




