
อ าเภอไชยา   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ของ

เทศบญัญตัเิทศบาลต าบลเวยีง

เร ือ่ง

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.  2562

เทศบาลต าบลเวยีง



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเวียง 
เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

............................................... 
 

  ด้วย เทศบาลต าบลเวียง ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕62 ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติจากสภาเทศบาลต าบลเวียงในคราวประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 และนายอ าเภอไชยา          
ได้พิจารณาอนุมัติให้เทศบาลต าบลเวียงประกาศใช้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ได้ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 
2552 ประกอบกับค าสั่งจังหวัดสุราษฏร์ธานีที่ 4644 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การมอบอ านาจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการส่วนกลางที่ตั้งส านักงานในพ้ืนที่จังหวัด และนายอ าเภอ ปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัด (ผนวก ง) 
โดยได้รับอนุมัติจากนายอ าเภอไชยาตามหนังสือที่ สฎ 0023.12/2036 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลต าบลเวียง จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  

ทั้งนี ้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 เป็นต้นไป           
 

ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561 
 
 
 

(นายสุธน  บุญทอง) 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียง 

 



เทศบาลตําบลเวียง

เขต/อําเภอ ไชยา    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

118 หมู่ 2 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซอย-  ถนนรักษ์นรกิจ  แขวง/ตําบล เวียง
  เขต/อําเภอ ไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84110

พืนที 31.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 3,815 คน

ชาย 1,828 คน

หญิง 1,987 คน

ข้อมูล ณ วันที 9 สิงหาคม 2561



เร ือ่ง   หนา้

ขอ้มลูเบือ้งตน้ของ อปท

สว่นที ่1 ค าแถลง

     ค าแถลง : รายละเอยีดค าแถลง 1

     ค าแถลง : รายละเอยีดประมาณการรายรับ 2

     ค าแถลง : รายละเอยีดประมาณการรายจา่ย 3

สว่นที ่ 2 บนัทกึหลกัการและเหตผุล

     บันทกึหลักการและเหตผุล : รายละเอยีดบันทกึหลักการและเหตผุล แบง่ตามดา้น 4

     บันทกึหลักการและเหตผุล : รายละเอยีดบันทกึหลักการและเหตผุล แบง่ตามแผนงาน 5

     บันทกึหลักการและเหตผุล : รายละเอยีดบันทกึหลักการและเหตผุล 9

รายงานประมาณการรายรบั 11

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบั 14

รายงานประมาณการรายจา่ย 16

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ย 46

เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย 108

สารบญั



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลเวียง

อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียง

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลเวียง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลเวียง
อีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลเวียงจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 25,896,031.89 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 5,148,303.74 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,851,173.67 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 8 โครงการ รวม 10,794.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 1 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 29,942,219.96 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 2,690,567.43 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,197,538.90 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 149,895.15 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 803,595.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 42,520.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,296,210.48 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 11,761,893.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 18,708,957.84 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 5,097,313.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,731,803.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,170,001.84 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,381,840.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,328,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 4,130,900.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลเวียง
อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 2,634,291.45 2,710,000.00 2,740,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 251,618.80 213,000.00 388,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 167,985.45 200,000.00 180,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,261,342.00 1,300,000.00 1,200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 159,030.00 121,000.00 111,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 500.00 500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,474,267.70 4,544,500.00 4,620,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,746,245.44 14,955,500.00 14,580,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,746,245.44 14,955,500.00 14,580,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 11,784,764.00 12,000,000.00 12,800,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 11,784,764.00 12,000,000.00 12,800,000.00

รวม 31,005,277.14 31,500,000.00 32,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 5,977,644.73 6,283,529.00 6,562,844.00

งบบุคลากร 9,133,854.00 11,406,340.00 11,424,310.00

งบดําเนินงาน 3,235,212.35 5,803,131.00 6,212,566.00

งบลงทุน 6,785,081.75 6,654,000.00 5,844,000.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 25,000.00 25,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,294,000.00 1,328,000.00 1,931,280.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 26,425,792.83 31,500,000.00 32,000,000.00

รวม 26,425,792.83 31,500,000.00 32,000,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลเวียง

อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลเวียง

อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,415,060

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 192,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 4,521,866

แผนงานสาธารณสุข 151,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 419,850

แผนงานเคหะและชุมชน 3,409,280

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 140,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,485,000

แผนงานการเกษตร 20,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,632,600

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 6,562,844

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 32,000,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,325,740 1,780,820 7,106,560

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,701,100 1,780,820 4,481,920

งบดําเนินงาน 1,777,500 494,000 2,271,500

    ค่าตอบแทน 324,500 141,000 465,500

    ค่าใช้สอย 878,000 230,000 1,108,000

    ค่าวัสดุ 310,000 90,000 400,000

    ค่าสาธารณูปโภค 265,000 33,000 298,000

งบลงทุน 0 12,000 12,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 12,000 12,000

งบรายจ่ายอืน 25,000 0 25,000

    รายจ่ายอืน 25,000 0 25,000

                                             รวม 7,128,240 2,286,820 9,415,060

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 174,000 0 174,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 174,000 0 174,000

งบดําเนินงาน 13,500 5,000 18,500

    ค่าตอบแทน 6,500 0 6,500

    ค่าใช้สอย 5,000 5,000 10,000

    ค่าวัสดุ 2,000 0 2,000

                                             รวม 187,500 5,000 192,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเวียง

อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 355,300 914,000 1,269,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 355,300 914,000 1,269,300

งบดําเนินงาน 76,000 1,768,566 1,844,566

    ค่าตอบแทน 61,000 65,000 126,000

    ค่าใช้สอย 15,000 820,350 835,350

    ค่าวัสดุ 0 878,216 878,216

    ค่าสาธารณูปโภค 0 5,000 5,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,408,000 1,408,000

    เงินอุดหนุน 0 1,408,000 1,408,000

                                             รวม 431,300 4,090,566 4,521,866

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบดําเนินงาน 151,000 151,000

    ค่าใช้สอย 136,000 136,000

    ค่าวัสดุ 15,000 15,000

                                             รวม 151,000 151,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 342,850 342,850

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 342,850 342,850

งบดําเนินงาน 77,000 77,000

    ค่าตอบแทน 67,000 67,000

    ค่าใช้สอย 10,000 10,000

                                             รวม 419,850 419,850



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,478,000 0 902,000 2,380,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,478,000 0 902,000 2,380,000

งบดําเนินงาน 145,000 110,000 251,000 506,000

    ค่าตอบแทน 97,000 0 41,000 138,000

    ค่าใช้สอย 20,000 10,000 90,000 120,000

    ค่าวัสดุ 25,000 100,000 120,000 245,000

    ค่าสาธารณูปโภค 3,000 0 0 3,000

งบเงินอุดหนุน 0 523,280 0 523,280

    เงินอุดหนุน 0 523,280 0 523,280

                                             รวม 1,623,000 633,280 1,153,000 3,409,280

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

                                             รวม 50,000 50,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง

ถิน รวม

งบดําเนินงาน 140,000 140,000

    ค่าใช้สอย 140,000 140,000

                                             รวม 140,000 140,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบดําเนินงาน 553,000 553,000

    ค่าใช้สอย 553,000 553,000

งบลงทุน 4,932,000 4,932,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 4,932,000 4,932,000

                                             รวม 5,485,000 5,485,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

                                             รวม 20,000 20,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 151,600 151,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 151,600 151,600

งบดําเนินงาน 581,000 581,000

    ค่าตอบแทน 6,000 6,000

    ค่าใช้สอย 60,000 60,000

    ค่าวัสดุ 115,000 115,000

    ค่าสาธารณูปโภค 400,000 400,000

งบลงทุน 900,000 900,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 900,000 900,000

                                             รวม 1,632,600 1,632,600

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,562,844 6,562,844

    งบกลาง 6,562,844 6,562,844

                                             รวม 6,562,844 6,562,844



 



 



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลเวียง
อําเภอ ไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 1,837,661.01 1,936,829.00 1,900,000.00 3.16 % 1,960,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 69,630.50 62,174.65 60,000.00 0.00 % 60,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 560,248.00 584,709.00 600,000.00 -1.67 % 590,000.00

     อากรรังนกอีแอ่น 0.00 175,176.05 50,578.80 150,000.00 -13.33 % 130,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 2,642,715.56 2,634,291.45 2,710,000.00 2,740,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 2,492.90 2,366.80 2,500.00 0.00 % 2,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 4,321.00 7,457.00 10,000.00 -30.00 % 7,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 119,680.00 186,040.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 2,900.00 1,200.00 5,500.00 -63.64 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 250.00 200.00 300.00 66.67 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 1,470.00 1,250.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 6,300.00 720.00 6,500.00 -49.23 % 3,300.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 7,500.00 9,950.00 10,000.00 1,900.00 % 200,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 1,500.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 35,500.00 31,500.00 35,000.00 -14.29 % 30,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 3,000.00 4,000.00 4,000.00 25.00 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 400.00 480.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 0.00 635.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 5,820.00 6,000.00 -16.67 % 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 185,313.90 251,618.80 213,000.00 388,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 191,489.10 167,985.45 200,000.00 -10.00 % 180,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 191,489.10 167,985.45 200,000.00 180,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 1,261,477.00 1,261,342.00 1,300,000.00 -7.69 % 1,200,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 1,261,477.00 1,261,342.00 1,300,000.00 1,200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 830.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 76,000.00 149,500.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 11,400.00 9,530.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 88,230.00 159,030.00 121,000.00 111,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 1,042,595.00 608,983.36 1,000,000.00 -30.00 % 700,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 6,552,180.96 7,348,514.89 6,600,000.00 0.00 % 6,600,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 1,974,995.14 2,032,181.24 2,400,000.00 -16.67 % 2,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 212,227.18 137,681.72 200,000.00 -25.00 % 150,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 773,290.26 788,012.35 800,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 1,663,353.76 1,899,017.01 1,700,000.00 47.06 % 2,500,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00
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     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 94,788.40 95,670.03 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 26,338.14 24,538.84 50,000.00 -50.00 % 25,000.00

     เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 0.00 0.00 2,000.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 1,541,373.00 1,808,646.00 2,100,000.00 19.05 % 2,500,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 10.00 0.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 13,882,151.84 14,746,245.44 14,955,500.00 14,580,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 5,180,319.00 11,784,764.00 12,000,000.00 6.67 % 12,800,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 5,180,319.00 11,784,764.00 12,000,000.00 12,800,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 23,431,696.40 31,005,277.14 31,500,000.00 32,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเวียง

อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 32,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 2,740,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 1,960,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 60,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 590,000 บาท
อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 130,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 388,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 7,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 120,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 3,300 บาท
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 200,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 5,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 500 บาท
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 180,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 180,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,200,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 1,200,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 111,000 บาท
เงินทีมีผู้อุทิศให้ จํานวน 1,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 100,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน รวม 500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 500 บาท
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รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,580,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 700,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 6,600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 150,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 1,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 25,000 บาท
เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จํานวน 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 2,500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล จํานวน 1,000 บาท
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 1,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 12,800,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 12,800,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

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

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

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

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 1,488,262 1,490,400 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 2,622,502 2,624,640 2,624,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 1,558,615 1,626,600 1,743,300 9.6 % 1,910,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 201,600 210,000 126,000 0 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 426,482 467,040 481,600 3.09 % 496,500

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 77,034 84,000 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 2,263,731 2,387,640 2,518,900 2,701,100

รวมงบบุคลากร 0 4,886,233 5,012,280 5,143,540 5,325,740

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลเวียง
อําเภอไชยา    จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 2,000 91,920 138,000 -5.8 % 130,000

ค่าเบียประชุม 0 0 0 2,000 0 % 2,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 7,560 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 72,000 72,000 150,000 16 % 174,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 26,002.5 35,526.5 43,000 -80.23 % 8,500

รวมค่าตอบแทน 0 107,562.5 199,446.5 343,000 324,500

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 8,600 139,667 126,753 200,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 200,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 12,500 0 250,000 -20 % 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5,500 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 85,900 137,528 200,000 -50 % 100,000

โครงการ จัดทําเว็บไซต์เทศบาลตําบล
เวียง 0 7,600 0 0 0 % 0

โครงการ จัดเวทีประชาคมเพือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิน ประจําปี 2559

0 1,347 0 0 0 % 0

โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรือง
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถินระดับหมู่บ้านและระดับตําบล 

0 0 4,150 0 0 % 0

โครงการเข้าวัดทําบุญอบอุ่นคุณธรรม 0 0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการคลีนิคเทศบาล (Fix it 
Center) 0 0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลเวียง 
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

0 0 0 3,000 -100 % 0

โครงการถวายอาลัยเพือเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช

0 0 15,251 0 0 % 0

โครงการประชาชนจิตอาสาตําบลเวียง 
"เราทําความดี ด้วยหัวใจ" 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและ
สมาชิกสภาท้องถิน 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินและ
ผู้บริหารท้องถิน 0 0 0 107,000 -100 % 0

โครงการวันแม่แห่งชาติ 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสถานทีทํางานน่าอยู่น่าทํางาน 
(Healthy Workplace) 0 0 0 20,000 -25 % 15,000

โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกต่อต้าน
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบล
เวียง

0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 17,701.73 58,506.39 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 14,100 264,715.73 342,188.39 953,000 878,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 49,378 91,078 70,000 114.29 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 16,820 16,965 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 4,800 39,467.9 39,590 50,000 0 % 50,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 29,290 24,555 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 4,800 134,955.9 172,188 210,000 310,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 11,014.21 149,266.21 196,011.02 200,000 0 % 200,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,119.22 12,535.05 9,747.7 15,000 0 % 15,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 71 8,887 5,291 25,000 0 % 25,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 631.3 22,137.96 17,847.6 25,000 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 12,835.73 192,826.22 228,897.32 265,000 265,000

รวมงบดําเนินงาน 31,735.73 700,060.35 942,720.21 1,771,000 1,777,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 0 0 24,000 -100 % 0

จัดซือตู้กระจกบานเลือน 0 0 3,400 0 0 % 0

จัดซือตู้เหล็ก 3 ลินชัก 0 0 6,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองเสียง 0 0 0 70,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 9,800 124,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
สําหรับกองช่าง 0 0 0 476,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 476,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 9,800 600,000 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล
ตําบลเวียง

0 0 0 0 100 % 25,000

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0 25,000 25,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0 25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 20,000 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 0 0

รวมงานบริหารทัวไป 31,735.73 5,606,293.35 5,984,800.21 7,539,540 7,128,240

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 874,727 901,080 1,307,300 -4.78 % 1,244,780

เงินประจําตําแหน่ง 0 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 408,720 385,146 434,800 -2.93 % 422,040

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 66,840 46,173 72,000 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,392,287 1,374,399 1,856,100 1,780,820

รวมงบบุคลากร 0 1,392,287 1,374,399 1,856,100 1,780,820

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 55,675 95,000 -5.26 % 90,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 30,450 18.23 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 7,150 17,300 25,000 -60 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 7,150 72,975 155,450 141,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 11,200 0 15,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 15,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 31,500 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 74,943 30,930 100,000 0 % 100,000

โครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที 0 0 880 27,000 -81.48 % 5,000

โครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที ประจําปี 
2559 0 2,632 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0 0 0 250,000 -60 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 300 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 31,500 88,775 32,110 402,000 230,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 64,525.05 24,006.05 75,000 -20 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 33,650 34,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 98,175.05 58,006.05 105,000 90,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 460.1 3,175.2 3,297.74 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 248 11,058 9,364 0 100 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 14,031.16 17,847.6 18,000 0 % 18,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 708.1 28,264.36 30,509.34 23,000 33,000

รวมงบดําเนินงาน 32,208.1 222,364.41 193,600.39 685,450 494,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการ จัดซือตู้เหล็ก 3 ลินชัก 0 22,400 0 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 2,400

จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 3 ตัว 0 0 0 8,400 -100 % 0

จัดซือตู้เหล็ก 3 ลินชัก 0 0 12,800 0 100 % 9,600

จัดซือโต๊ะทํางาน 0 0 7,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองพิมพ์อิงค์เจ็ทย์ จํานวน 1 
เครือง 0 0 0 5,550 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 22,400 19,800 13,950 12,000

รวมงบลงทุน 0 22,400 19,800 13,950 12,000

รวมงานบริหารงานคลัง 32,208.1 1,637,051.41 1,587,799.39 2,555,500 2,286,820

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 63,943.83 7,243,344.76 7,572,599.6 10,095,040 9,415,060
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 132,600 138,600 144,300 3.95 % 150,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 24,000 20,820 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 156,600 159,420 168,300 174,000

รวมงบบุคลากร 0 156,600 159,420 168,300 174,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 5,775 6,500 0 % 6,500

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,775 6,500 6,500

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 2,000 2,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,775 13,500 13,500

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 156,600 165,195 181,800 187,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 60,500 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 60,500 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 65,500 5,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือเครืองเลือยยนต์ 0 6,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 6,500 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 6,500 0 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 6,500 0 65,500 5,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 163,100 165,195 247,300 192,500

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 8,264 0 159,300 123.04 % 355,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 8,264 0 159,300 355,300

รวมงบบุคลากร 0 8,264 0 159,300 355,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 23,000 0 % 23,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 36,000 0 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 61,000 61,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 18,298 0 10,000 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 18,298 0 15,000 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 5,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 5,000 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 23,298 0 76,000 76,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 31,562 0 235,300 431,300

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 800,840 819,000 -23.57 % 626,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 251,055 246,500 2.23 % 252,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,087,895 1,101,500 914,000

รวมงบบุคลากร 0 0 1,087,895 1,101,500 914,000

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  13:18:26 หน้า : 10/30



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 42,200 54,500 10.09 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 4,800 4.17 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 42,200 59,300 65,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 1,100 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 376,080 0 673,200 9.08 % 734,350

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา      0 0 705,723 0 0 % 0

โครงการหน้ารัวจากครัวเรือน 0 0 0 0 100 % 6,000

รวมค่าใช้สอย 0 376,080 706,823 753,200 820,350

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 892 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 5,176 8,390 15,000 0 % 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 801,510.9 585,968.24 831,631 -1.61 % 818,216

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 806,686.9 595,250.24 891,631 878,216

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 214 2,568 2,568 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 214 2,568 2,568 5,000 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมงบดําเนินงาน 214 1,185,334.9 1,346,841.24 1,709,131 1,768,566

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการติดตังผ้าม่านอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียง 0 26,672 0 0 0 % 0

จัดซือพัดลมติดผนัง 0 0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 26,672 0 16,000 0

รวมงบลงทุน 0 26,672 0 16,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 1,227,000 1,254,000 1,328,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 0 0 0 0 100 % 1,408,000

รวมเงินอุดหนุน 0 1,227,000 1,254,000 1,328,000 1,408,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 1,227,000 1,254,000 1,328,000 1,408,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 214 2,439,006.9 3,688,736.24 4,154,631 4,090,566

รวมแผนงานการศึกษา 214 2,470,568.9 3,688,736.24 4,389,931 4,521,866

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะทีต้นทางและ
การจัดการของเสียอันตรายชุมชน

0 0 0 33,000 -21.21 % 26,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 33,000 136,000

ค่าวัสดุ

วัสดุอืน 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 15,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 33,000 151,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 0 33,000 151,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 40,800 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 40,800 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 40,800 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 40,800 0 0 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 40,800 0 33,000 151,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 342,850

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 342,850

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 342,850

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 25,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 67,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 77,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 419,850

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 24,010 302,640 323,800 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 24,010 302,640 323,800 0

รวมงบบุคลากร 0 24,010 302,640 323,800 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 12,735 23,500 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 42,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 12,735 65,500 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 12,735 75,500 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 24,010 315,375 399,300 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 24,010 315,375 399,300 419,850

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 245,160 251,460 1,256,200 4.76 % 1,316,000

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 365,160 371,460 1,418,200 1,478,000

รวมงบบุคลากร 0 365,160 371,460 1,418,200 1,478,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 15,070 67,000 -10.45 % 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 15,070 74,000 97,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช 0 0 3,728 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 4,702 0 15,000 0 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 4,442 2,350 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 9,144 6,078 20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 9,973 9,856 15,000 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 9,560 7,685 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 19,533 17,541 25,000 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 107 1,284 1,177 3,000 0 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 107 1,284 1,177 3,000 3,000

รวมงบดําเนินงาน 107 29,961 39,866 122,000 145,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 0 0 15,500 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 0 0 3,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0 0 2,990 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 18,490 3,600 0

รวมงบลงทุน 0 0 18,490 3,600 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 107 395,121 429,816 1,543,800 1,623,000

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 5,136 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 5,136 0 60,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 36,015 18,500 75,000 -33.33 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 25,000 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 36,015 18,500 100,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 41,151 18,500 160,000 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือหม้อแปลงไฟฟ้า 0 155,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 155,000 0 0 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหัว
ช้าง 0 0 2,589,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหัว
ช้าง หมู่ที 3 ตําบลเวียง อําเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0 2,051,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักขี
ควาย 0 0 1,446,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักขี
ควาย แยก 1 0 0 763,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักขี
ควาย หมู่ที 5 ตําบลเวียง อําเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0 963,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนขิง 0 0 680,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนขิง 
หมู่ที 4 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

0 499,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายเกาะ
หินลาย 0 0 426,991.75 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายทาง
เข้าบ่อขยะ หมู่ที 5 ตําบลเวียง อําเภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0 179,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายปลัก
ขีควาย แยก 1 0 0 205,000 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายปลัก
ขีควาย หมู่ที 5 ตําบลเวียง อําเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0 304,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายหน้า
วัดพระบรมธาตุไชยา 0 0 260,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
สํานักงานเทศบาลตําบลเวียง 0 27,720 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติ
คคอนกรีต (OVERLAY)  หมู่ที 3 
ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

0 2,060,000 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 6,084,220 6,369,991.75 0 0

รวมงบลงทุน 0 6,239,220 6,369,991.75 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 259,029.88 0 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
อําเภอไชยา ตามโครงการขยายเขต
ระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ สีแยก
ไชยา เชือมต่อ ตําบลโมถ่าย

0 0 0 0 100 % 523,280

รวมเงินอุดหนุน 0 259,029.88 0 0 523,280

รวมงบเงินอุดหนุน 0 259,029.88 0 0 523,280

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 6,539,400.88 6,388,491.75 160,000 633,280
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งานสวนสาธารณะ

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กอเนกประสงค์สํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียง 0 499,500 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 499,500 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 499,500 0 0 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0 499,500 0 0 0

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 431,160 637,800 844,800 1.09 % 854,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 24,000 46,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 455,160 683,800 892,800 902,000

รวมงบบุคลากร 0 455,160 683,800 892,800 902,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 27,325 35,500 1.41 % 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 27,325 40,500 41,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 204,800 12,600 50,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 50,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 204,800 12,600 90,000 90,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 43,120 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 4,500 46,800 50,695.1 70,000 0 % 70,000

วัสดุอืน 0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 4,500 46,800 93,815.1 160,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 4,500 251,600 133,740.1 290,500 251,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 17,090 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 17,090 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 17,090 0 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 4,500 723,850 817,540.1 1,183,300 1,153,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,607 8,157,871.88 7,635,847.85 2,887,100 3,409,280
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันไข่เค็ม
และงานวันของดีเมืองไชยา ประจําปี 
2559

0 23,200 0 0 0 % 0

โครงการ ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
ตําบลเวียง 0 150 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร 0 0 0 27,000 11.11 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 23,350 0 47,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 23,350 0 47,000 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 23,350 0 47,000 50,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 23,350 0 47,000 50,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ เข้าร่วมแข่งขันกกรีฑานัก
เรียน นักศึกษา และประชาชนอําเภอ
ไชยา ประจําปี 2560

0 0 128,033 0 0 % 0
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โครงการ เข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนอําเภอไชยา 
ประจําปี 2559

0 118,154 0 0 0 % 0

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน 
นักศึกษาและประชาชน อําเภอไชยา 0 0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 118,154 128,033 150,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 118,154 128,033 150,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 20,000 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 138,154 148,033 150,000 0

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 40,300 0 0 0 0 % 0

โครงการ จัดกิจกรรมงานประเพณีวัน
ลอยกระทงตําบลเวียง ประจําปี 2559 0 22,515 0 0 0 % 0

โครงการ จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 
ประจําปี 2559 0 21,435 0 0 0 % 0

โครงการ วันพ่อแห่งชาติ ประจําปี 
2558 0 14,632 0 0 0 % 0

โครงการ วันแม่แห่งชาติ ประจําปี 
2559 0 18,105 0 0 0 % 0
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โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวัน
ลอยกระทงตําบลเวียง 0 0 0 0 100 % 90,000

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 0 0 22,198 0 0 % 0

โครงการจัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ 0 0 0 35,000 42.86 % 50,000

โครงการวันแม่แห่งชาติ 0 0 3,700 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 40,300 76,687 25,898 35,000 140,000

รวมงบดําเนินงาน 40,300 76,687 25,898 35,000 140,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 40,300 76,687 25,898 35,000 140,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 40,300 214,841 173,931 185,000 140,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 553,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 553,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 553,000

งบลงทุน
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายห้วย
ปลิง (ช่วงที 2) หมู่ที 1 0 0 0 0 100 % 492,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเกาะ
หินลาย หมู่ที 5 0 0 0 0 100 % 493,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขานาง
เอ หมู่ที 3 0 0 0 0 100 % 493,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาสาย
หมอ หมู่ที 1 0 0 0 0 100 % 493,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไส
ตาคํา 0 0 0 490,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปลักขี
ควาย แยก 1 หมู่ที 5 0 0 0 0 100 % 493,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสาม
สัก-ในตรอ หมู่ที 5 0 0 0 0 100 % 493,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัด
พระบรมธาตุไชยา หมู่ที 3 0 0 0 0 100 % 497,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วย
ปลิง หมู่ที 1 0 0 0 0 100 % 493,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหัว
ช้าง 0 0 0 490,000 0.61 % 493,000

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ่อ
วัว หมู่ที 5 0 0 0 0 100 % 492,000

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายเขา
สายหมอ 0 0 0 335,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายท่า
ทุ่น แยก 1 0 0 0 214,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายนา
ตรอก 0 0 0 469,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายนา
ตรอก แยก 1 0 0 0 285,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายห้วย
ปลิง 0 0 0 436,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านใน
ไร่ 0 0 0 2,770,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 5,489,000 4,932,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 5,489,000 4,932,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0 0 0 5,489,000 5,485,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 5,489,000 5,485,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเวียง 0 0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ตําบลเวียงตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 40,000 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 40,000 20,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 40,000 20,000

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 83,690 117,960 122,800 3.91 % 127,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 17,806 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 101,496 141,960 146,800 151,600

รวมงบบุคลากร 0 101,496 141,960 146,800 151,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 4,915 6,000 0 % 6,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 4,915 6,000 6,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 50,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 280 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 280 60,000 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุอืน 0 44,245 19,483 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 44,245 19,483 115,000 115,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 29,461.22 314,160.04 362,825.41 400,000 0 % 400,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 29,461.22 314,160.04 362,825.41 400,000 400,000

รวมงบดําเนินงาน 29,461.22 358,405.04 387,503.41 581,000 581,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือปัมนําซัมเมิร์ส 0 0 0 56,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 56,000 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 1 
บ้านท่าทุ่น ตําบลเวียง อําเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0 300,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านพนัง 0 0 0 620,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
สถานี รพ.สต.เวียง หมู่ที 1 0 0 0 0 100 % 450,000

โครงการขยายเขตท่อจ่ายนําระบบ
ประปาหมู่บ้านเทศบาลตําบลเวียง 0 0 367,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
สถานีโรงเรียนบ้านสามสัก หมู่ที 5 0 0 0 0 100 % 450,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 300,000 367,000 620,000 900,000

รวมงบลงทุน 0 300,000 367,000 676,000 900,000

รวมงานกิจการประปา 29,461.22 759,901.04 896,463.41 1,403,800 1,632,600

รวมแผนงานการพาณิชย์ 29,461.22 759,901.04 896,463.41 1,403,800 1,632,600

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 88,866 104,629 139,100 -2.59 % 135,500

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 4,484,000 4,708,800 6.47 % 5,013,600

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 710,400 816,000 0 % 816,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 9,000 24,000 24,000 50 % 36,000

สํารองจ่าย 0 0 95,253 56,278 -3.96 % 54,048

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 78,795 169,382.73 149,351 -100 % 0

ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.) 0 0 0 0 100 % 32,216

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลเวียง 0 0 0 0 100 % 91,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 379,980 389,980 390,000 -1.54 % 383,980

รวมงบกลาง 0 556,641 5,977,644.73 6,283,529 6,562,844

รวมงบกลาง 0 556,641 5,977,644.73 6,283,529 6,562,844

รวมงบกลาง 0 556,641 5,977,644.73 6,283,529 6,562,844

รวมแผนงานงบกลาง 0 556,641 5,977,644.73 6,283,529 6,562,844

รวมทุกแผนงาน 138,526.05 19,654,428.58 26,425,792.83 31,500,000 32,000,000

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  13:18:26 หน้า : 30/30



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลเวียง
อําเภอ ไชยา   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 32,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,128,240 บาท
งบบุคลากร รวม 5,325,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี ประกอบด้วย
1. นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 27,600
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  331,200 บาท
2. รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 15,180
 บาท จํานวน 12 เดือน   เป็นเงิน 364,320 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่า
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
    

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี  ประกอบด้วย
1. นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 4,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
2. รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 3,000
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 72,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่า
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง     
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี  ประกอบด้วย
1. นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 4,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
2. รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 3,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่า
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง     

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรีและ
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี ประกอบด้วย
1. เลขานุการรนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 9,660
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 115,920 บาท
2. ทีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 6,900
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  82,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่า
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา รองประธานสภา และ
สมาชิกสภาเทศบาล ประกอบด้วย
1. ประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 15,180
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท
2. รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 12,420
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 149,040 บาท
3. สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน ในอัตราเดือนละ 9,660
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่า
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,701,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,910,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถินในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 5 อัตรา ประกอบด้วย
1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน)   เป็นเงิน  494,940 บาท
2. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทัวไป) เป็นเงิน 330,140
 บาท
3. นักทรัพยากรบุคคล  เป็นเงิน 402,660 บาท
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นเงิน 336,240 บาท
5. เจ้าพนักงานธุรการ  เป็นเงิน 346,620 บาท     
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 9) ลงวันที 20 พฤศจิกายน 2558
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559 
     3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัว
ไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ ประโยชน์ตอบ
แทนอืน (ฉบับที 6) 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้อง
ถิน) ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000
 บาท
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
     1) ประกาศ ก.ถ. เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 10) ลงวันที 22 ธันวาคม 2558
     2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที  22 เมษายน 2557
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 28 ลง
วันที 16 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทบนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิน ระดับ 8 ขึนไป ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เท่ากบอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับ)
     4) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 25 ลง
วันที 7  มีนาคม 2559  
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วน (หัว
หน้าส่วนราชการทีมีฐานะเทียบเท่ากอง) ประกอบด้วย
1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน) ในอัตราเดือนละ 7,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
2. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทัวไป) ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 10) ลงวันที 22 ธันวาคม 2558
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว652
 ลงวันที 28 มีนาคม 2559, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงิน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) ลงวันที 7 มีนาคม 2559 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 496,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปีให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 4
 อัตรา ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานบริหารฯ) เป็นเงิน 139,320 บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานวิเคราะห์ฯ) เป็นเงิน 126,960 บาท
3. พนักงานขับรถยนต์ เป็นเงิน 122,220 บาท
4. คนงานทัวไป เป็นเงิน 108,000 บาท  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที 26 สิงหาคม 2558
     2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัว
ไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 19 สิงหาคม 2558
     3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3
/ว 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558
     4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัว
ไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับ
ที 4) ลงวันที 26 พฤศจิกายน  2558
     หรือกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ทีเกียวข้อง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
ลูกจ้างในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 4 อัตรา ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานวิเคราะหฯ) เป็นเงิน  24,000 บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานบริหารฯ)  เป็นเงิน 24,000 บาท
3. พนักงานขับรถยนต์  เป็นเงิน  24,000 บาท
4. คนงานทัวไป  เป็นเงิน 12,000 บาท
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 1,777,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 324,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 130,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไปในสํานักปลัดเทศบาล 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
., และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
     4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
2. เงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าเบีย
ประชุม ค่าพาหนะของกรรมการ ฯ และค่าสมนาคุณ เช่น ค่าตอบแทนการ
ออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคําตอบ ฯ  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซือจัดจ้าง
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซือจัดจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
     2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวัน
ที 19 กันยายน 2560
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
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ค่าเบียประชุม จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่า
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 
   หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 174,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล  และลูกจ้างประจําตามสิทธิทีควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
     3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที 28มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 878,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

1. ค่าเช่าทีธรณีสงฆ์วัดท่าแซก(ร้าง)
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีธรณีสงฆ์วัดท่าแซก(ร้าง) เพือเป็นสํานักงานเทศบาล
ตําบลเวียง
2. ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทํา/ถ่าย/คัดสําเนาเอกสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลว. 20 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลว.27 มิถุนายน 2559, หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตาม
หนังสือด่วนมาก ที มท0808.2/ว 7120 ลว.9 ธันวาคม 2559 หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนกําหนด
3. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทีปฏิบัติงานเกียวกับการดูแลรักษา
ความปลอดภัยอาคาร(ยาม) จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0313.4/ว1452 ลว.27
 พฤษภาคม 2541 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียว
ข้อง
4. ค่ารังวัดแนวเขตทีดินสาธารณะ
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับกรมพัฒนาทีดินในการรังวัดตรวจสอบที
สาธารณะประโยชน์และออกหนังสือสําคัญสําหรับทีหลวง (นสล)
หรือรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืน ๆ ทีมีความจําเป็น

วันทีพิมพ์ : 4/9/2561  10:47:26 หน้า : 7/62



รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
ทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอืนซึงจํา
เป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยียมชมหรือทัศนะศึกษาดุ
งานและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยถือ
เกณฑ์ตังจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีทีล่วงมาแล้ว โดยไม่รวม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนที
เกียวข้อง
2. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืมต่าง ๆ ทีใช้ในการเลียงรับรองและค่า
บริการอืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุม
สภาท้องถินหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ รวมทังผู้เข้าร่วม
ประชุมอืน ๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องข้องซึงเข้าร่วมประชุมทีได้รับแต่ง
ตัง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381 ลว. 28
 กรกฎาคม 2548 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
3. ค่าใช้จ่ายการจัดงานรัฐพิธี/วันสําคัญต่างๆ ของทาง
ราชการ เช่น กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา, วันแม่แห่ง
ชาติ  กิจกรรมวันเข้าพรรษา,  กิจกรรมวันปิยมหาราช, วันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวัน
ที  19 พฤษภาคม 2541 และระเบียบ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้า 5 ลําดับที 2
หรือรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการอืน ๆ ทีจําเป็น
     
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  ทีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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โครงการเข้าวัดทําบุญอบอุ่นคุณธรรม จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าวัดทําบุญอบอุ่น
คุณธรรม ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร แผ่นพับ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นในการจัดโครงการ 
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 176 ลําดับ
ที 1

โครงการประชาชนจิตอาสาตําบลเวียง "เราทําความดี ด้วยหัวใจ" จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาชนจิตอาสาตําบล
เวียง "เราทําความดี ด้วยหัวใจ" เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร
กลางวันสําหรับประชุม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, สารกําจัดวัชพืช, ค่านํามัน
เชือเพลิงในการตัดหญ้า, ค่าวัสดุในการทําความสะอาดและปรับปรุงพืนที
สาธารณะ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.3/ว 3905 ลงวัน
ที 17 กรกฎาคม 2561
     

โครงการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเลือกตังของเทศบาลตําบลเวียง
ตามทีกฎหมายกําหนด  เช่น ค่าตอบแทนกรรมการประจําหน่วย, ค่าจัด
สถานที, ค่าจ้างทําป้าย, ค่าพาหนะขนส่ง, ค่าเช่านเต้นท์/ฉากกัน, ค่าบัตร
เลือกตัง/เครืองลงคะแนนเลือกตัง, บัตรตัวอย่าง, หีบบัตร, คูหา, สาย
รัด, แบบพิมพ์ประจําหน่วย, แบบขีดคะแนน, ค่าวัสดุ อุปกรณ์, อุปกรณ์
อืน ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที 6  มิถุนายน 2561 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ฉบับที 2 หน้า 3 ลําดับที 1
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โครงการสถานทีทํางานน่าอยู่น่าทํางาน (Healthy Workplace) จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสถานทีทํางานน่าอยู่น่าทํา
งาน (Healthy Workplace) เช่น ค่าจัดทําบอร์ดอัตรากําลัง ค่าจัดทํา
บัตรประจําตัวพนักงานฯ ค่าใช้จ่ายใสนการดําเนินกิจกรรมการดูแลรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสํานักงาน ค่าจัดซือตู้ยา
สามัญและชุดปฐมพยาบาลเบืองต้น ค่าจัดซือเครืองวัดความดันโลหิต เป็น
ต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 173 ลําดับ
ที 7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีใช้ในงานบริหารทัวไป
ทีชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่    
1.รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลือน 4 ล้อ เครืองยนต์ดีเซล 
ยีห้อ โตโยต้า วีโก้ ทะเบียน  กม7628 
2.รถจักรยานยนต์ เครืองยนต์เบนซิน 
ยีห้อ ฮอนด้า เวฟ 110 ไอ ทะเบียน คพร210 
3.กล้อง CCTV  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 152 ลําดับ
ที 4
4.คอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร กล้องถ่ายรูปดิจิตอล และ
ครุภัณฑ์อืน ๆ 
5.ชุดเครืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
หรือค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมอืนๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียว
ข้อง

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  เช่น สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ เช่น เครืองเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ หมึกพิมพ์ เป็นต้น รวมถึงค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเป็นวัสดุสํานักงานทีอาจเกิดขึนในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนกําหนด
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ถ่าน
ไฟฉาย ฯลฯ รวมทังค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีอาจเกิดขึน
ในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น จาน ชาม แก้วนํา ชุด
กาแฟ ฯลฯ รวมทังค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวทีอาจเกิดขึน
ในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2 )หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
     1.รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
     2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
     3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน จาระบี นํามันหล่อลืน
ต่าง ๆ รวมทังค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเป็นเชือเพลิงและหล่อลืนทีอาจเกิดขึนใน
การปฏิบัติราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลว
. 20 มิถุนายน 2559 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียว
ข้อง
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนกําหนด

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมี ไม้ดอก ไม้
ประดับ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ รวมทังค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเป็นวัสดุการเกษตรที
อาจเกิดขึนในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนกําหนด

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อความ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ผงหมึก แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนือง ฯลฯ รวมทังค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์
ทีอาจเกิดขึนในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 265,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาลหรืออาคารสถานทีทีอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเวียง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลว. 20 มิถุนายน 2559 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ
อืนทีเกียวข้อง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์หมายเลข 077-431517 ซึงใช้ติดต่อราชการใน
สํานักปลัดเทศบาลและเป็นเบอร์กลางในการรับ-ส่งโทรสารของสํานักงาน
เทศบาล 
- เป็นไปตามทีระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ของการสือสารแห่งประเทศไทยใน
การส่งหนังสือติดต่อราชการ 
- เป็นไปตามทีระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการทีเกียวข้อง

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน เพือค้นหาข้อมูลสือ
สาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดําเนินงานของ และข้อมูลด้าน
สารสนเทศต่าง ๆ ของเทศบาล 
- เป็นไปตามทีระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการทีเกียวข้อง

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน
โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล
ตําบลเวียง

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลเวียง เช่น ค่าจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูลความพึงพอใจ ค่าวัสดุสํานักงาน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํา
เป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 172 ลําดับ
ที 6
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,286,820 บาท
งบบุคลากร รวม 1,780,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,780,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,244,780 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานใน
ฝ่ายบริหารงานคลัง จํานวน 4 อัตรา ประกอบด้วย
1. ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานทัวไป) เป็นเงิน 416,000 บาท
2. นักวิชาการคลัง เป็นเงิน  336,240 บาท
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้  เป็นเงิน  194,640 บาท
4. เจ้าพนักงานพัสดุ  เป็นเงิน  297,900 บาท  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 9) ลงวันที 20 พฤศจิกายน 2558
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559 
     3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัว
ไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ ประโยชน์ตอบ
แทนอืน (ฉบับที 6) 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานทีมีสิทธิได้รับ ประกอบด้วย 
1. ผู้อํานวยการกองคลัง
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 10) ลงวันที 22 ธันวาคม 2558
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว652
 ลงวันที 28 มีนาคม 2559, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงิน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) ลงวันที 7 มีนาคม 2559 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 422,040 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปีของ
พนักงานจ้างตามภารกิจในฝ่ายบริหารงานคลัง จํานวน 3 อัตรา ประกอบ
ด้วย
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นเงิน 150,120 บาท
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นเงิน 154,560 บาท
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เป็นเงิน 117,360 บาท   
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที 26 สิงหาคม 2558
     2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัว
ไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 19 สิงหาคม 2558
     3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3
/ว 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558
     4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัว
ไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับ
ที 4) ลงวันที 26 พฤศจิกายน  2558
     หรือกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ทีเกียวข้อง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างในฝ่ายบริหารงาน
คลัง จํานวน 3 อัตรา ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นเงิน  24,000 บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นเงิน 24,000 บาท
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เป็นเงิน 24,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้
รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 494,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 141,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 90,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
เพือจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไปของเทศบาลในฝ่ายบริหารงานคลัง
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
., และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
     4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป้นเงินรางวัลประจําปี
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง 

2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซือจัดจ้าง
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซือจัดจ้าง 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
     2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวัน
ที 19 กันยายน 2560
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนกําหนด    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ  
โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
     3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที 28มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนกําหนด    

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทํา/ถ่าย/คัดสําเนาเอกสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลว. 20 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลว.27 มิถุนายน 2559, หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตาม
หนังสือด่วนมาก ที มท0808.2/ว 7120 ลว.9 ธันวาคม 2559 หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาลทีเดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง 

โครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการ จัดเก็บภาษีเคลือนที  เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารและสือสิงพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามทีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.3/ว 462 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.3/ว 67 ลงวันที 9
 มกราคม 2555
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 171 ลําดับที 3       

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ จัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าจ้างลูกจ้างสํารวจภาคสนาม ค่าครุภัณฑ์ ค่า
วัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน (ค่าอาหารทําการนอกเวลา) ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของ อปท พ.ศ.2550 
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3
/ว462 ลว. 29 กุมภาพันธ์ 2551
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 7 ลว. 9
 มกราคม 2555 
     หรือตามกฎหมายระเบียบ  หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 170 ลําดับ
ที 2
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีใช้ในงานบริหารงาน
คลังทีชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร หรือค่าใช้จ่ายใน
การบํารุงรักษาและซ่อมแซมอืนๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียว
ข้อง

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น เครืองเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ หมึก
พิมพ์ เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเป็นวัสดุสํานักงานทีอาจเกิดขึนใน
การปฏิบัติราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อความ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ผงหมึก แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนือง ฯลฯ รวมทังค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์
ทีอาจเกิดขึนในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 33,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐานหมายเลข 077-228-835 ซึงใช้ติดต่อ
ราชการในสํานักปลัดเทศบาลและเป็นเบอร์กลางในการรับ-ส่งโทรสารของ
กองคลัง และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว
และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ของการสือสารแห่งประเทศไทยในการส่งหนังสือติดต่อ
ราชการ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง  
   

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน เพือค้นหาข้อมูลสือ
สาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดําเนินงานของ และข้อมูลด้าน
สารสนเทศต่าง ๆ ของเทศบาล 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง     

งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 2,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน ระดับชํานาญงาน สําหรับกอง
คลัง จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.เป็นเก้าอีบุนวม มีพนักพิงกลาง
2. มีล้อเลือน
3. มีทีพักแขน
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน มกราคม 2561
 ) จัดซืัอตามราคาในท้องตลาดโดยประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 หน้า  17 ลําดับที 5

จัดซือตู้เหล็ก 3 ลินชัก จํานวน 9,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 3 ลินชัก จํานวน 3 ใบ ราคาใบละ 3,200
 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. เป็นตู้เหล็ก
2. มี 3 ลินชัก
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน มกราคม 2561
 ) จัดซืัอตามราคาในท้องตลาดโดยประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 หน้า 17 ลําดับที 6
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 187,500 บาท
งบบุคลากร รวม 174,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 174,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปีให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างในฝ่ายบริหารทัวไปเกียวกับการรักษา
ความสงบภายใน จํานวน 1 อัตรา ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ เป็นเงิน 150,000 บาท 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที 26 สิงหาคม 2558
     2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัว
ไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 19 สิงหาคม 2558
     3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3
/ว 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558
     4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัว
ไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับ
ที 4) ลงวันที 26 พฤศจิกายน  2558
     หรือกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
ลูกจ้างในฝ่ายบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน จํานวน 1
 อัตรา ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ เป็นเงิน 24,000 บาท 
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้
รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง   
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งบดําเนินงาน รวม 13,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 6,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 6,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปในฝ่ายบริหาร
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
., และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
     4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป้นเงินรางวัลประจําปี
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าลงทะเบียน รวมทังค่า
ใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร โดยเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง หรือผู้ได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 2,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น เครืองเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ หมึก
พิมพ์ เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเป็นวัสดุสํานักงานทีอาจเกิดขึนใน
การปฏิบัติราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีใช้ในงานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย ทีชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ ถังดับเพลิง ป้ายจุดตรวจ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียว
ข้อง

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 431,300 บาท
งบบุคลากร รวม 355,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 355,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถินในงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา จํานวน 1
 อัตรา ประกอบด้วย
1. นักวิชาการศึกษา เป็นเงิน 355,300 บาท      
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 9) ลงวันที 20 พฤศจิกายน 2558
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559 
     3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัว
ไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ ประโยชน์ตอบ
แทนอืน (ฉบับที 6) 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 23,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไปของเทศบาลในงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
-เป็นไปตามตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
., และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
     4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป้นเงินรางวัลประจําปี
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซือจัดจ้าง
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซือจัดจ้าง 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
     2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวัน
ที 19 กันยายน 2560
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 3 พ.ศ. 2559
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  ทีเดิน
ทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
   หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีใช้ในงานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษาทีชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์ ตู้ โต๊ะ หรือค่าใช้จ่ายในการบํารุง
รักษาและซ่อมแซมอืนๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียว
ข้อง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,090,566 บาท
งบบุคลากร รวม 914,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 914,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 626,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา จํานวน 3 อัตรา ดังนี
1. ครู ค.ศ.1 จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 819,000 บาท   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0809.4/ว 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง
การอืนทีเกียวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปีให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจและลูกจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
เวียง ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 2
 อัตรา ประกอบด้วย
1.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เป็น
เงิน 144,000 บาท
2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เป็นเงิน 108,000
 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0809.4/ว 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง
การอืนทีเกียวข้อง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 2
 อัตรา ประกอบด้วย
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เป็นเงิน  24,000 บาท
2.พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เป็นเงิน 12,000 บาท   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0809.4/ว 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง
การอืนทีเกียวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 1,768,566 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท

1.  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไปของเทศบาลในงานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072
  ลงวันที 29  กันยายน 2557  เรือง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
     4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
., และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
     5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซือจัดจ้าง
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซือจัดจ้าง 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
     2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวัน
ที 19 กันยายน 2560
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
     3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที 28มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 820,350 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของพนักงานเทศบาล  ครู คศ.1 ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
เทศบาล  ทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี 2562 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมงาน กิจกรรม เล่น
เกมส์, ค่าของขวัญและของรางวัล, ค่าจ้างเหมาเต็นท์ เวที เครือง
เสียง โต๊ะ เก้าอี, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 169 ลําดับ
ที 1    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 734,350 บาท

วันทีพิมพ์ : 4/9/2561  10:47:26 หน้า : 28/62



1. เงินอุดหนุนสําหรับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลเวียง เป็นเงิน 465,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทีสังกัดเทศบาลตําบลเวียง ในอัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน ดังนี
     1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระบรมธาตุไชยา จํานวน 48 คน  เป็น
เงิน  235,200 บาท 
     1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก จํานวน 47 คน เป็น
เงิน 230,300 บาท
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลว
. 16 มิถุนายน 2552
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3616 ลว
.22 มีนาคม 2559
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลว
.19 มิถุนายน 2561 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 166 ลําดับ
ที 1

2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลเวียง  เป็นเงิน 161,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลเวียง จํานวน 2 ศูนย์ ในอัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี ดังนี 
     2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระบรมธาตุไชยา จํานวน 48 คน เป็น
เงิน 81,600 บาท 
     2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก จํานวน 47 คน เป็นเงิน 79,900
 บาท 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลว
. 16 มิถุนายน 2552
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3616 ลว
.22 มีนาคม 2559
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลว
.19 มิถุนายน 2561 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 166 ลําดับ
ที 5

3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เป็นเงิน 107,350 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัดเทศบาลตําบลเวียง จํานวน 2
 ศูนย์ ดังนี  
      3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระบรมธาตุไชยา จํานวน 48 คน เป็น
เงิน  
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54,240 บาท ประกอบด้วย
            - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 9,600 บาท
            - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 9,600
 บาท
            - ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็น
เงิน 14,400 บาท
            - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท /ปี เป็น
เงิน 20,640 บาท

      3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก จํานวน 47 คน เป็นเงิน 53,110
 บาท ประกอบด้วย
            - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 9,400 บาท
            - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 9,400
 บาท
            - ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็น
เงิน 14,100 บาท
            - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท /ปี เป็น
เงิน 20,210 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274 ลว.19 มิถุนายน 2561 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ
อืนทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 หน้า 5 ลําดับที 1

โครงการหน้ารัวจากครัวเรือน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหน้ารัวจากครัวเรือน เช่น ค่า
วัสดุสํานักงาน, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 หน้า  5  ลําดับที 2

ค่าวัสดุ รวม 878,216 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น เครืองเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ หมึก
พิมพ์ เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเป็นวัสดุสํานักงานทีอาจเกิดขึนใน
การปฏิบัติราชการ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น จาน ชาม แก้วนํา ชุด
กาแฟ ฯลฯ รวมทังค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวทีอาจเกิดขึน
ในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 818,216 บาท
1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.) จํานวน 2 โรงเรียน ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน  เป็น
เงิน  674,502.40  บาท ประกอบด้วย
     1. โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา จํานวน 197  คน เป็น
เงิน 377,491.40 บาท
     2. โรงเรียนบ้านสามสัก จํานวน 155  คน เป็นเงิน 297,011 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274
 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561 หรือตามทีระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการ
อืนทีเกียวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 165 ลําดับ
ที 3

2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
สังกัดเทศบาลตําบลเวียง จํานวน 2 ศูนย์ ในอัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  182,039  บาท ดังนี
     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระบรมธาตุไชยา จํานวน 48 คน เป็น
เงิน 91,977.60 บาท  
     2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก จํานวน 47 คน เป็น
เงิน 90,061.40 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274
 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561หรือตามทีระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการ
อืนทีเกียวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 165 ลําดับ
ที 2
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อความ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ผงหมึก แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนือง ฯลฯ รวมทังค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์
ทีอาจเกิดขึนในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาต่าง ๆ เช่น สือการเรียนการสอน รวมทัังค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเป็นวัสดุการศึกษาทีอาจเกิดขึันในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์หมายเลข 077-435366 ซึงใช้ในการติดต่อ
ราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระบรมธาตุไชยา และหมายเลข 077-
435553 ซึงใช้ในการติดต่อราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาม
สัก โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,408,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,408,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,408,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กเล็ก เด็ก
อนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที 1-6 ให้แก่โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 2 โรงเรียน อัตรามือ
ละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 1,408,000 บาท ประกอบ
ด้วย
1. โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา จํานวน 197 คน เป็นเงิน 788,000
 บาท
2. โรงเรียนบ้านสามสัก จํานวน 155 คน เป็นเงิน 620,000 บาท
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3616 ลว
.22 มีนาคม 2559
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลว
.19 มิถุนายน 2561 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 199 ลําดับ
ที 1
   

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 151,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 151,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 136,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทํารัวเหล็กสําหรับถังขยะแยก
ประเภท, จัดทําสติกเกอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลว. 20 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลว.27 มิถุนายน 2559, หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตาม
หนังสือด่วนมาก ที มท0808.2/ว 7120 ลว.9 ธันวาคม 2559 หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนกําหนด
หรือรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืน ๆ ทีมีความจําเป็น

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข จํานวน 5 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการอบรมให้ความ
รู้, ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 หน้า  3  ลําดับที  2
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โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะทีต้นทางและ
การจัดการของเสียอันตรายชุมชน

จํานวน 26,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะทีต้นทางและการจัดการของเสียอันตรายชุมชน เช่น ค่า
อาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครืองดืม, ค่าสมนาคุุณวิทยากร, ป้ายไว
นิลประชาสัมพันธ์โครงการ, วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม, วัสดุอุปกรณ์ที
ใช้ในการอบรม, วัสดุสาธิต  ป้ายรณรงค์ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     2) หนังสือ มท 0808.2/ว2089  ลว 12 เม.ย. 2559 เรือง การจัดฝึก
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้า 12 ลําดับที 1  

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะแยกประเภท จํานวน 1 ชุด และถังขยะ
อันตรายจํานวน 5 ใบ
(จัดซือตามราคาในท้องตลาด โดยประหยัด)
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนกําหนด
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 419,850 บาท
งบบุคลากร รวม 342,850 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 342,850 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 342,850 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถินในงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ จํานวน 1
 อัตรา ประกอบด้วย
1. นักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 342,850 บาท   
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 9) ลงวันที 20 พฤศจิกายน 2558
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559 
     3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัว
ไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ ประโยชน์ตอบ
แทนอืน (ฉบับที 6) 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 77,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไปของเทศบาลในงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
., และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
     4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซือจัดจ้าง
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซือจัดจ้าง 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
     2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวัน
ที 19 กันยายน 2560
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 3 พ.ศ. 2559
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  ทีเดิน
ทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,623,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,478,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,478,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,316,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานใน
บริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน จํานวน 4 อัตรา ประกอบด้วย
1. ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานทัวไป) เป็นเงิน 435,600 บาท
2. วิศกรโยธา เป็นเงิน    284,600 บาท
3. นายช่างโยธา เป็นเงิน   297,900 บาท
4. นายช่างโยธา เป็นเงิน   297,900 บาท    
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 9) ลงวันที 20 พฤศจิกายน 2558
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559 
     3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัว
ไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ ประโยชน์ตอบ
แทนอืน (ฉบับที 6) 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของหัวหน้า
ส่วน (หัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะเทียบเท่ากอง) จํานวน 1
 อัตรา ประกอบด้วย
1.ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานทัวไป)  ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 10) ลงวันที 22 ธันวาคม 2558
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว652
 ลงวันที 28 มีนาคม 2559, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงิน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) ลงวันที 7 มีนาคม 2559 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปีของพนักงาน
จ้างในงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน จํานวน 1 อัตรา ประกอบ
ด้วย
1. คนงานทัวไป เป็นเงิน 108,000 บาท    
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที 26 สิงหาคม 2558
     2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัว
ไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 19 สิงหาคม 2558
     3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3
/ว 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558
     4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัว
ไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับ
ที 4) ลงวันที 26 พฤศจิกายน  2558
     หรือกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ทีเกียวข้อง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างในงานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะชุมชนจํานวน 1 อัตรา ประกอบด้วย
1. คนงานทัวไป เป็นเงิน 12,000 บาท     
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้
รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไปในงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
., และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
     4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป้นเงินรางวัลประจําปี
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2548 ,ฉบับที 2 พ.ศ. 2551,ฉบับที 3 พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล  และลูกจ้างประจําตามสิทธิทีควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
     3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที 28มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  ทีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีใช้ในงานบริหารงาน
เคหะและชุมชนทีชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์ ตู้ โต๊ะ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือค่าใช้
จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมอืนๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียว
ข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ เครืองเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเป็นวัสดุสํานักงานทีอาจเกิดขึนในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อความ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ผงหมึก แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนือง ฯลฯ รวมทังค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์
ทีอาจเกิดขึนในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ หมายเลข 077-228326 ซึงใช้ในการติดต่อ
ราชการในงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

งานไฟฟ้าถนน รวม 633,280 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ และค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึงกรณีทีเทศบาลตําบลเวียงไม่สามารถดําเนินการได้เอง เช่น จ้างเหมา
บุคคลภายนอกมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ จ้างรถแบ็กโฮ รถเกรด รถบด
ถนน ค่าติดตังไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าจ้างจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ทีสําคัญต่างๆ และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  หนังสือสังการกําหนด    
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ถ่าน
ไฟฉาย ฯลฯ รวมทังค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีอาจเกิดขึน
ในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนกําหนด

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน ฯลฯ รวมทัง
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเป็นวัสดุก่อสร้างทีอาจเกิดขึนในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนกําหนด

งบเงินอุดหนุน รวม 523,280 บาท
เงินอุดหนุน รวม 523,280 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอไชยา ตามโครงการขยายเขต
ระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ สีแยกไชยา เชือมต่อ ตําบลโมถ่าย

จํานวน 523,280 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอไชยา ในการ
ดําเนินการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาย
ไชยา-โมถ่าย (สีแยกไชยา เชือมต่อ ตําบลโมถ่าย โดยทําการพาดสายอลูมิ
เนียมหุ้มฉนวนพีวีซี. ขนาดพืนทีหน้าตัด 50 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 2
 เส้น ระยะทางเส้นละ 210 เมตร และ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวี
ซี. ขนาดพืนทีหน้าตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จํานวน 1 เส้น ระยะทาง
เส้น 4,775 เมตร, ติดตังโคมไฟไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 78 ชุด ติดตัังล่อ
ฟ้าแรงตํา จํานวน 6 ชุด, ติดตังสวิทช์ควบคุมแรงตํา จํานวน 5 ชุด, พร้อม
ติดตังสวิทช์ควบคุมพลังงานแสง จํานวน 6 ชุด ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 หน้า 14 ลําดับที 3
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,153,000 บาท
งบบุคลากร รวม 902,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 902,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 854,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปีให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างในงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล จํานวน 6 อัตรา ประกอบด้วย
1. พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดกลาง จํานวน 2 อัตรา 
     - พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดกลาง อัตราที 1 เป็นเงิน 242,000
 บาท
     - พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดกลาง อัตราที 2 เป็นเงิน 180,000
 บาท
2. คนงานทัวไปประจํารถขยะ จํานวน 4 อัตรา อัตราละ 108,000
 บาท เป็นเงิน 432,000 บาท 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที 26 สิงหาคม 2558
     2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัว
ไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 19 สิงหาคม 2558
     3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3
/ว 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558
     4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัว
ไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับ
ที 4) ลงวันที 26 พฤศจิกายน  2558
     หรือกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจใน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลจํานวน 4 อัตรา ประกอบด้วย
1. คนงานทัวไปประจํารถขยะ อัตราละ 12,000 บาท เป็นเงิน 48,000
 บาท     
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้
รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 251,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 36,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไปในงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
., และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
     4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป้นเงินรางวัลประจําปี
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

วันทีพิมพ์ : 4/9/2561  10:47:26 หน้า : 45/62



ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ เช่น จ้างเหมาเกียวกับ
การจัดการขยะ ฝัง กลบ ขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล ปรับปรุงบ่อขยะ ฯลฯ    
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0313.4/ว1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม 2541 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที 20 มิถุนายน 2559
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
     4) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีใช้ในงานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิงปฏิกูล ทีชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ 
1. รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-6559 สุราษฎร์ธานี
2. รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-4654 สุราษฎร์ธานี
หรือค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมอืนๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียว
ข้อง

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ เครืองมือซ่อมบํารุงรักษา
รถบรรทุกขยะ ของเทศบาลตําบลเวียง เช่น แบตเตอรี หัวเทียน ยางรถ
ยนต์ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน และคีมล็อค ฯลฯ รวมทังค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีอาจเกิดขึนในการปฏิบัติ
ราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน จาระบี นํามันหล่อลืน
ต่าง ๆ รวมทังค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเป็นเชือเพลิงและหล่อลืนทีอาจเกิดขึนใน
การปฏิบัติราชการ ฯลฯ ดังนี
1. รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-6559 สุราษฎร์ธานี
2. รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-4654 สุราษฎร์ธานี
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลว
.20 มิถุนายน 2559 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

วันทีพิมพ์ : 4/9/2561  10:47:26 หน้า : 47/62



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน ได้แก่ การทบทวน แก้ไข เปลียนแปลง แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานา
จให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  
     4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559
     5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600 ลง
วันที 29 มกราคม  2559  เรือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 5797 ลง
วันที 10 ตุลาคม 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559  
     7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.3
/ว 1002 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2560 เรือง การเชือมโยงและบุรณาการ
แผนในระดับพืนที ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
     8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวันที 12
 มีนาคม 2553 เรือง การสนับสนุนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถินแบบ
บูรณาการ  
     9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 976 ลงวันที 11
 มีนาคม 2554 เรือง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมืองของรัฐ  
     10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 158 ลําดับ
ที 10
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร ได้แก่ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว1347 ลว.19
 พฤษภาคม 2541 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียว
ข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้า 3 ลําดับที 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทงตําบลเวียง จํานวน 90,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ จัดกิจกรรมงานประเพณีวัน
ลอยกระทงตําบลเวียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น เงินรางวัล
การประกวดกระทง, เงินรางวัลการประกวดขับร้องเพลงส่งเสริมประเพณี
ลอยกระทง, ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์, ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการ
ประกวด, ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี และเวทีกลาง, ค่าไฟฟ้า แสง เสียง และ
อุปกรณ์อืน ๆ , ค่าตอบแทนพิธีกร, ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หรือตามที
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 188 ลําดับ
ที 1    
     

โครงการจัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ จัดงานสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครืองดืม, ค่าป้ายโครงการ, ค่าเช่าเต็นท์, ค่าเช่าเครืองเสียง, ค่า
ตกแต่งจัดสถานทีพร้อมดอกไม้สดพวงมาลัยคล้องมือและดอกมะลิสด, ค่า
ใช้จ่ายพิธีกรรมทางศาสนา  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หรือตามที
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 188 ลําดับ
ที 2
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 5,485,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 553,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 553,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 553,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนน คสล. และ
ถนนลาดยาง และเสริมดินริมตลิงคันคลองภายในหมู่บ้านทีได้รับความเสีย
หายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ  หนังสือสังการกําหนด    

งบลงทุน รวม 4,932,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,932,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายห้วยปลิง (ช่วงที 2) หมู่ที 1 จํานวน 492,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยปลิง(ช่วงที2) หมู่
ที 1 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทําการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง 2 ข้าง ตามสภาพพืนที กว้างข้างละ 0.50
 เมตร  หรือพืนทีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 650 ตาราง
เมตร (ออกแบบและประมาณราคาโดยกองช่าง เทศบาลตําบลเวียง)
จุดเริมต้น(517025E,1034924N) จุดสินสุด(517002E,1034804N)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ฉบับที 2 หน้า 8 ลําดับที 5 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเกาะหินลาย หมู่ที 5 จํานวน 493,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะหินลาย หมู่ที 5
 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทําการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง 2 ข้าง ตามสภาพพืนที กว้างข้างละ 0.50
 เมตร  หรือพืนทีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750 ตาราง
เมตร (ออกแบบและประมาณราคาโดยกองช่าง เทศบาลตําบลเวียง)
จุดเริมต้น(516087E,1037650N) จุดสินสุด(516189E,1037758N)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 185 ลําดับ
ที 9

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขานางเอ หมู่ที 3 จํานวน 493,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขานางเอ หมู่ที 3
 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทําการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง 2 ข้าง ตามสภาพพืนที กว้างข้างละ 0.50
 เมตร  หรือพืนทีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750 ตาราง
เมตร (ออกแบบและประมาณราคาโดยกองช่าง เทศบาลตําบลเวียง)
จุดเริมต้น(515778E,1035815N) จุดสินสุด(515898E,1035720N)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้า 11 ลําดับที 6
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาสายหมอ หมู่ที 1 จํานวน 493,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสายหมอ หมู่ที 1
 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทําการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง 2 ข้าง ตามสภาพพืนที กว้างข้างละ 0.50
 เมตร  หรือพืนทีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750 ตาราง
เมตร (ออกแบบและประมาณราคาโดยกองช่าง เทศบาลตําบลเวียง)
จุดเริมต้น(517785E,1036910N) จุดสินสุด(517747E,1036761N)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้า 11 ลําดับที 4 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปลักขีควาย แยก 1 หมู่ที 5 จํานวน 493,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลักขีควาย แยก 1
 หมู่ที 5 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทําการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง 2 ข้าง ตามสภาพ
พืนที กว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือพืนทีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (ออกแบบและประมาณราคาโดยกอง
ช่าง เทศบาลตําบลเวียง)
จุดเริมต้น(515970E,1037045N) จุดสินสุด(515838E,1036981N)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ฉบับที 2 หน้า 7 ลําดับที 5

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามสัก-ในตรอ หมู่ที 5 จํานวน 493,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามสัก-ในตรอ หมู่
ที 5 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทําการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง 2 ข้าง ตามสภาพพืนที กว้างข้างละ 0.50
 เมตร  หรือพืนทีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750 ตาราง
เมตร (ออกแบบและประมาณราคาโดยกองช่าง เทศบาลตําบลเวียง)
จุดเริมต้น(516177E,1038285N) จุดสินสุด(516256E,1038172N)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้า 11 ลําดับที 7

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัดพระบรมธาตุไชยา หมู่ที 3 จํานวน 497,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดพระบรมธาตุ
ไชยา หมู่ที 3 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทําการก่อ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 - 4.00 เมตร ยาว 200
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร (ออกแบบและประมาณราคาโดยกองช่าง เทศบาล
ตําบลเวียง)
◌ุจุดเริมต้น(520365E,1037379N) จุดสิน
สุด(520569E,1037370N)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ฉบับที 2 หน้า 4 ลําดับที 2

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยปลิง หมู่ที 1 จํานวน 493,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยปลิง หมู่ที 1
 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทําการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง 2 ข้าง ตามสภาพพืนที กว้างข้างละ 0.50
 เมตร  หรือพืนทีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750 ตาราง
เมตร (ออกแบบและประมาณราคาโดยกองช่าง เทศบาลตําบลเวียง)
จุดเริมต้น(517011E,1036995N) จุดสินสุด(517036E,1036843N)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ฉบับที 2 หน้า 8 ลําดับที 5
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหัวช้าง จํานวน 493,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหัวช้าง หมู่ที 3
 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทําการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง 2 ข้าง ตามสภาพพืนที กว้างข้างละ 0.50
 เมตร  หรือพืนทีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750 ตาราง
เมตร (ออกแบบและประมาณราคาโดยกองช่าง เทศบาลตําบลเวียง)
จุดเริมต้น(517076E,1034275N) จุดสินสุด(516972E,1034344N)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 184 ลําดับ
ที 6

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ่อวัว หมู่ที 5 จํานวน 492,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ่อวัว หมู่ที 5 ตําบลเวียง อําเภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทําการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 6,250 ตารางเมตร (ออกแบบและประมาณราคาโดยกอง
ช่าง เทศบาลตําบลเวียง)
จุดเริมต้น (515537E, 1035595N) จุดสิน
สุด (515169E, 1036350N)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้า 11 ลําดับที 5

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตรตําบลเวียงตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตร
ตําบลเวียงตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหารกลางวัน
และเครืองดืม, อาหารว่างและเครืองดืม, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557   
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.4
/ว 1659  ลงวันที  24  สิงหาคม  2553  เรือง  การส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ฉบับที 2 หน้า 2 ลําดับที 1
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,632,600 บาท
งบบุคลากร รวม 151,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 151,600 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 127,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจในงานกิจการ
ประปา จํานวน 1 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามทีระเบียบ กฎหมาย หนังสือสัง
การกําหนด ดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการประปา เป็นเงิน 127,600 บาท     
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที 26 สิงหาคม 2558
     2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัว
ไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 19 สิงหาคม 2558
     3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3
/ว 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558
     4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัว
ไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับ
ที 4) ลงวันที 26 พฤศจิกายน  2558
     หรือกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจใน
งานกิจการประปา จํานวน 1 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามที
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการกําหนด ดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าทีหน้าทีการประปา เป็นเงิน 24,000 บาท  
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้
รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 581,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 6,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 6,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไปของเทศบาลในงานกิจการประปา 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
., และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
     4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาขุดวางท่อประปา ซ่อมแซม
ท่อประปา จ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้าน เป็นต้น
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0313.4/ว1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม 2541 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที  20 มิถุนายน 2559
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
     4) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ตามหนังสือด่วนมาก ที มท0808.2/ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 
      หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีใช้ในงานกิจการประปา
ทีชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี
1. รถจักรยานยนต์ ยีห้อ ฮอนด้า เวฟ 110 ไอ ทะเบียน 1กฌ2780
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียว
ข้อง

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง จาระบี นํามันหล่อลืนต่าง ๆ รวมทังค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีอาจเกิดขึนในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี 
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลว
.20 มิถุนายน 2559
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลว.27 มิถุนายน 2559 
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลว
. 20 มิถุนายน 2559 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
  

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ประปาทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลเวียง เช่น ท่อพีวีซี ท่อพีอี ท่อเหล็ก ข้อต่อต่าง ๆ
 กาว มิเตอร์วัดนํา ทรายกรองระบบชนิดต่างๆ คลอรีน ปูนขาว วัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบแผงควบคุมการผลิตนําต่าง ๆ รวมทังค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ทีเป็นวัสดุอืน ๆ ทีอาจเกิดขึนในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว3523 ลว.20 มิถุนายน 2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลว.27 มิถุนายน 2559 หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายชําระเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับระบบผลิตนําประปาหมู่บ้าน ทีอยู่ในการ
บริหารจัดการของเทศบาลตําบลเวียง 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการกําทีเกียวข้อง  
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งบลงทุน รวม 900,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 900,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านสถานี รพ.สต.เวียง หมู่ที 1 จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านสถานี รพ.สต.เวียง หมู่ที 1
ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทําการขุดเจาะบ่อบาดาล
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว ความลึกไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร และมี
ปริมาณนํา 7.00 ลบ.ม. ต่อ 1 ชัวโมง จํานวน 1 บ่อ และถังเหล็กกรอง
นํา ขนาด 7 ลบ.ม. 
(ออกแบบและประมาณราคาโดยกองช่าง เทศบาลตําบลเวียง)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 หน้า 12 ลําดับที 2     

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน สถานีโรงเรียนบ้านสามสัก หมู่ที 5 จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านสถานี บ้านสามสัก หมู่ที 5
 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทําการขุดเจาะบ่อบาดาล
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว ความลึกไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร และมี
ปริมาณนํา 7.00 ลบ.ม. ต่อ 1 ชัวโมง จํานวน 1 บ่อ และถังเหล็กกรอง
นํา ขนาด 7 ลบ.ม. 
(ออกแบบและประมาณราคาโดยกองช่าง เทศบาลตําบลเวียง)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 หน้า 13 ลําดับที 4 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,562,844 บาท
งบกลาง รวม 6,562,844 บาท
งบกลาง รวม 6,562,844 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 135,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างทีเทศบาลจะต้องจ่ายเพืออุดหนุนเงินค่าเบีย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 และทีแก้ไขเพิมเติม  
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด  ที มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที  22  มกราคม 2557  เรือง การจ่ายเบียประกัน
สังคมของพนักงานจ้าง 
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5
/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที  6  มิถุนายน 2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที  19  มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,013,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุทีได้ขึน
ทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้ ตามประกาศเทศบาลตําบลเวียง เรืองราย
ชือผู้สูงอายุทีมีสิทธิได้รับเบียยังชีพผู้สูงอายุแยกตามช่วงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 โดยจ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือนแบบขัน
บันได  จํานวน 607 คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 5,013,000.00
 บาท ประกอบด้วย
     - อายุ 60 - 69 ปี จํานวน 298 คน ๆ ละ 600 บาท/เดือน เป็น
เงิน  2,145,600.00 บาท
     - อายุ 70 - 79 ปี จํานวน 164 คน ๆ ละ 700 บาท/เดือน เป็น
เงิน 1,377,600.00 บาท
     - อายุ 80 - 89 ปี จํานวน  104 คน ๆ ละ 800 บาท/เดือน เป็น
เงิน 998,400.00   บาท
     - อายุ 90 ปีขึนไป จํานวน 41 คน ๆ ละ 1,000 บาท/เดือน เป็น
เงิน 492,000.00 บาท
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548   
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลง
วันที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6
/ว 146 ลงวันที 23 มกราคม 2560 เรือง แนวทางการดําเนินงานเงินอุด
หนุนทัวไปเบียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560
     5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0891.3/ว
 1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 163 ลําดับ
ที 2   
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 816,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด ทีได้แสดงความจํานงโดย
การขอขึนทะเบียนเพือขอรับเงินเบีความพิการไว้กับเทศบาลตําบลเวียง
แล้ว จํานวน 85 คน ๆ ละ 800 บาท/เดือน ตามโครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับที 2 พ.ศ. 2559  
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลง
วันที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว 3609 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการจ่ายเบียความพิการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2553  (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2559  
     6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6
/ว 146 ลงวันที 23 มกราคม 2560 เรือง แนวทางการดําเนินงานเงินอุด
หนุนทัวไปเบียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560
     7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0891.3/ว
 1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 163
 ลําดับที 3    

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตาม
บัญชีรายชือทีได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร จํานวน 6 คน ๆ ละ 500
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1)  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6
/ว 1198 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัว
ไป สําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 163 ลําดับ
ที 1    
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สํารองจ่าย จํานวน 54,048 บาท
เพือสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัย
เกิดขึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นัน   และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและจังหวัดที
ประสบสาธารณภัย  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
     2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที  มท  0313. 4 /ว 667
   ลงวันที  12  มีนาคม   2545  เรือง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
     3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224
  ลงวันที  10  ตุลาคม  2554   เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นํา
ท่วมฉับพลัน  นําป่าไหลหลาก  และนําล้นตลิง
     4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที  มท  0808.2/ว  3215  ลงวัน
ที  6  มิถุนายน 2559   เรือง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือ
ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนทีสุด  ที  มท  0891.2/ว  4515
  ลงวันที  11  สิงหาคม 2558/   เรือง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาป้องกันอุทกภัย  นําท่วมฉับพลัน   นําป่าไหลหลาก  และดินถล่ม
     6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2
/ว 843  ลงวันที 28 เมษายน 2559  เรือง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
     7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4
/ว 2360  ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558  เรือง  การเตรียมความพร้อมเพือ
จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปี 2559
     8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2559
     9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลง
วันที 15 กรกฎาคม 2559
     10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที 19  มิถุนายน 2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     11)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อืนและจังหวัดทีประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
     12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.4/ว 526
 ลงวันที 8 มีนาคม 2560
     13)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที  6  มิถุนายน 2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 32,216 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555  และข้อบังคับสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 กําหนดว่าสมาชิกต้องชําระค่าบํารุง
ให้แก่สมาคมสันนิบาตเป็นรายปีตามเกณฑ์ทีทีประชุมใหญ่เป็นผู้
กําหนด  โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมาของเทศบาล  ยก
เว้นเงินกู้  เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภท  แต่จะต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละเศษหนึงส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทังนีไม่
เกิน  750,000  บาท  โดยในปีงบประมาณ  2562  คํานวณได้  ดังนี
      รายรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  จํานวน    31,006,489.14 บาท
หัก  เงินอุดหนุนทัวไป                       จํานวน    11,715,981.00 บาท
      รายรับสําหรับคํานวณ                  จํานวน   19,290,508.14 บาท
     (19,290,508.14 x  0.00167)    จํานวน          32,215.15 บาท

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 จํานวน 32,215.15 บาท
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเวียง จํานวน 91,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเวียง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (จํานวนประชากรทีใช้ในการคํานวณในปีทีผ่าน
มา 3,532 คน บวกสิบห้าเปอร์เซ็น = 4,016 คน ๆ ละ 45 บาท) ดังนัน
เทศบาลตําบลเวียงต้องนําส่งเงินสมทบกองทุนฯ ไน้อยกว่า 91,390.50
 บาท
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี
     1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  เรือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552
     2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้อง
ถินหรือพืนที พ.ศ. 2557
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว 1263  ลง
วันที  30  พฤษภาคม  2557  
     6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1201
  ลงวันที  30  มิถุนายน 2553  เรือง สอบถามการตังงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว
 2199  ลงวันที  10 พฤศจิกายน 2552  เรือง การดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 1514  ลง
วันที  26  กรกฎาคม  2554  
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.3/ว
 1202  ลงวันที  17  กรกฎาคม  2557  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุน
ทัวไป : สําหรับสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการ
บริการสาธารณุสข และรายการรายจ่ายทีเป็นภาระผูกพัน (การสบทบกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ)
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 164 ลําดับ
ที 4
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 383,980 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ก.บ.ท.)  
- เป็นไปกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
     1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2500
  โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2  ของประมาณการรายรับทุก
ประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงิน
กู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  
     2) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ
. 2500
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2546  
     4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 28 ลงวันที 21 กรกฎาคม  2559
  เรือง  ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
     5) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 21 กรกฎาคม  2559  
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

32,216

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลเวียง

91,500

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 135,500

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,013,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

383,980

สํารองจ่าย 54,048

เบียยังชีพคนพิการ 816,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 127,600 962,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 60,000

เงินเดือนพนักงาน 1,316,000 342,850

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

32,216

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลเวียง

91,500

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 135,500

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,013,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

383,980

สํารองจ่าย 54,048

เบียยังชีพคนพิการ 816,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 252,000 150,000 918,540 2,410,140

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 36,000 24,000 156,000 300,000

เงินเดือนพนักงาน 981,300 3,155,380 5,795,530
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

6,000 96,000 25,000

ค่าเช่าบ้าน 30,000 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 7,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000 60,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 15,000 10,000

โครงการเข้าวัดทําบุญ
อบอุ่นคุณธรรม
โครงการจัดกิจกรรม
งานประเพณีวันลอย
กระทงตําบลเวียง

90,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ
โครงการจัดเก็บภาษี
เคลือนที

โครงการจัดงานสืบ
สานอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์

50,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 168,000 210,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 18,500 28,500

ค่าเบียประชุม 2,000 2,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

83,000 6,500 220,000 436,500

ค่าเช่าบ้าน 36,000 210,000 318,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 2,000 15,000 24,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 10,000 215,000 335,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 200,000 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 5,000 200,000 270,000

โครงการเข้าวัดทําบุญ
อบอุ่นคุณธรรม 3,000 3,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานประเพณีวันลอย
กระทงตําบลเวียง

90,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 50,000 50,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลือนที 5,000 5,000

โครงการจัดงานสืบ
สานอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์

50,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000 100,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการประชาชนจิต
อาสาตําบลเวียง "เรา
ทําความดี ด้วยหัวใจ"

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และการตังครรภ์ก่อน
วัยอันควร

30,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

โครงการเลือกตังผู้
บริหารท้องถินและ
สมาชิกสภาท้องถิน

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะทีต้น
ทางและการจัดการของ
เสียอันตรายชุมชน
โครงการสถานทีทํา
งานน่าอยู่น่าทํางาน 
(Healthy 
Workplace)

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการหน้ารัวจาก
ครัวเรือน

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการเกษตรตําบล
เวียงตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 553,000 45,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 15,000 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการประชาชนจิต
อาสาตําบลเวียง "เรา
ทําความดี ด้วยหัวใจ"

80,000 80,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และการตังครรภ์ก่อน
วัยอันควร

30,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 100,000 100,000

โครงการเลือกตังผู้
บริหารท้องถินและ
สมาชิกสภาท้องถิน

200,000 200,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะทีต้น
ทางและการจัดการของ
เสียอันตรายชุมชน

26,000 26,000

โครงการสถานทีทํา
งานน่าอยู่น่าทํางาน 
(Healthy 
Workplace)

15,000 15,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

734,350 734,350

โครงการหน้ารัวจาก
ครัวเรือน 6,000 6,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการเกษตรตําบล
เวียงตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 5,000 90,000 708,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 80,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 55,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 50,000 135,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 20,000 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุสํานักงาน 15,000

วัสดุอืน 100,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 400,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน

จัดซือตู้เหล็ก 3 ลินชัก

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. สายห้วยปลิง 
(ช่วงที 2) หมู่ที 1

492,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายเกาะหินลาย 
หมู่ที 5

493,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายเขานางเอ 
หมู่ที 3

493,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายเขาสายหมอ 
หมู่ที 1

493,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายปลักขีควาย 
แยก 1 หมู่ที 5

493,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 818,216 818,216

วัสดุการเกษตร 5,000 5,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุสํานักงาน 5,000 2,000 210,000 232,000

วัสดุอืน 15,000 115,000

วัสดุการศึกษา 30,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 43,000 43,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 600,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 35,000 35,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 20,000 28,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 2,400 2,400

จัดซือตู้เหล็ก 3 ลินชัก 9,600 9,600

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. สายห้วยปลิง 
(ช่วงที 2) หมู่ที 1

492,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายเกาะหินลาย 
หมู่ที 5

493,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายเขานางเอ 
หมู่ที 3

493,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายเขาสายหมอ 
หมู่ที 1

493,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายปลักขีควาย 
แยก 1 หมู่ที 5

493,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายสามสัก-ใน
ตรอ หมู่ที 5

493,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหน้าวัดพระ
บรมธาตุไชยา หมู่ที 3

497,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายห้วยปลิง หมู่
ที 1

493,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเขาหัวช้าง 493,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง สายบ่อวัว หมู่
ที 5

492,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านสถานี 
รพ.สต.เวียง หมู่ที 1

450,000

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
สถานีโรงเรียนบ้าน
สามสัก หมู่ที 5

450,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของ
เทศบาลตําบลเวียง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
ไชยา ตามโครงการ
ขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะ สีแยกไชยา 
เชือมต่อ ตําบลโมถ่าย

523,280

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วัน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายสามสัก-ใน
ตรอ หมู่ที 5

493,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหน้าวัดพระ
บรมธาตุไชยา หมู่ที 3

497,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายห้วยปลิง หมู่
ที 1

493,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเขาหัวช้าง 493,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง สายบ่อวัว หมู่
ที 5

492,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านสถานี 
รพ.สต.เวียง หมู่ที 1

450,000

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
สถานีโรงเรียนบ้าน
สามสัก หมู่ที 5

450,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของ
เทศบาลตําบลเวียง

25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาอําเภอ
ไชยา ตามโครงการ
ขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะ สีแยกไชยา 
เชือมต่อ ตําบลโมถ่าย

523,280

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วัน

1,408,000 1,408,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

รวม 6,562,844 1,632,600 20,000 5,485,000 140,000 50,000 3,409,280 419,850
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

รวม 151,000 4,521,866 192,500 9,415,060 32,000,000
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