
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
อําเภอ เวียงชัย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 47,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 12,091,030 บาท
งบบุคลากร รวม 8,131,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตังไว้ 695,520.- บาท    
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่
1) นายกเทศมนตรี จํานวน 27,600.- บาท/เดือน
2) รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนๆ ละ 15,180.- บาท/เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)    

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 
ตังไว้ 120,000.- บาท    
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ให้แก่
1) นายกเทศมนตรี จํานวน 4,000.- บาท/เดือน          
2) รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนๆ ละ 3,000.- บาท/เดือน 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)    

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 
ตังไว้ 120,000.- บาท    
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่
1) นายกเทศมนตรี จํานวน 4,000.- บาท/เดือน          
2) รองนายกเทศมนตรี จํานวน  2  คนๆ ละ 3,000.- บาท/เดือน 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี 
ตังไว้ 198,720.- บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่
1) เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 9,660.- บาท/เดือน
2) ทีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 6,900.- บาท/เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) 
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่
1) ประธานสภาเทศบาล จํานวน 15,180.- บาท/เดือน 
2) รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 12,420.- บาท/เดือน 
3) สมาชิกสภาเทศบาล 10 คนๆ ละ 9,660.- บาท/เดือน           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,506,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,266,440 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือน,เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินเพิมตามวุฒิ
ให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน  13  อัตรา  ดังนี
1) ปลัดเทศบาล จํานวน  1  อัตรา    
2) รองปลัดเทศบาล จํานวน  1  อัตรา      
3) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน  1  อัตรา                                 
4) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล จํานวน  1  อัตรา    
5) หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ จํานวน  1  อัตรา    
6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน  1  อัตรา    
7) นักจัดการงานทัวไป จํานวน  1  อัตรา   
8) นักทรัพยากรบุคคล จํานวน  1  อัตรา    
9) นักพัฒนาชุมชน จํานวน  1  อัตรา 
10) นิติกร จํานวน  1  อัตรา    
11) นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน  1  อัตรา   
12) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  1  อัตรา  
13) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่  พนักงานเทศบาล
และเพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่ปลัดเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ให้แก่  
1) ปลัดเทศบาลตําบล  จํานวน  1  อัตรา
2) รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา 
3) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา 
4) หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ จํานวน 1 อัตรา 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 856,440 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  7 อัตรา  ดังนี
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา           
2) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  1  อัตรา              
3) พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา จํานวน  1  อัตรา  
4) พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  4  อัตรา     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  7  อัตรา ดังนี
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา           
2) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  1  อัตรา              
3) พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา จํานวน  1  อัตรา  
4) พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน   4  อัตรา     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)

งบดําเนินงาน รวม 3,090,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,080,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 650,000 บาท

(1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ตังไว้  440,000.-  บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างสํานักปลัดเทศบาล ตามมติ ก.ท.จังหวัดเชียงราย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)  

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ต่างๆ  ตังไว้  10,000.-  บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ผู้ทีได้รับแต่งตังเป็นคณะกรรมการ
ต่างๆ เช่น คณะกรรมการประเมินผลงาน  คณะกรรมสอบคัดเลือก
ต่างๆ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) 

(3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง  ตังไว้  200,000.-  บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่เจ้าหน้าทีในการเลือกตังต่างๆ เช่น การ
เลือกตังผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ การทําประชาพิจารณ์ ฯลฯ ตามทีกฏหมาย
กําหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 350,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ ค่าผ่อนชําระเงินกู้เพือทีอยู่อาศัย
ให้แก่ พนักงานเทศบาลทีได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล
และผู้มีสิทธิเบิกจ่าย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)

ค่าใช้สอย รวม 1,395,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจการ
ต่าง ๆ ของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสือสิง
พิมพ์และแผ่นพับต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 320,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ทีจําเป็นในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลเช่น ค่าดูดส้วม ค่ากําจัดปลวก ค่าเข้าเล่ม เย็บปกเอกสาร 
ค่าระวางบรรทุก ค่าติดตังระบบอินเตอร์เน็ต ค่าจ้างสํารวจจํานวน
สุนัข/แมว
ทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดีต่างๆ กับศาลของเทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
 (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
ตังไว้  20,000.- บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ และค่า
ใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง ในการรับรองต้อนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคลทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ตามหนังสือสังการ ที มท 0808.4/ว2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00110) 

 (2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการฯ  ตังไว้  20,000.- บาท   
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการ
เลียงรับรอง และค่าบริการอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียง
รับรองในการประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้องซึงเข้าร่วมประชุม ในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการทีได้แต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือ
สังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง อปท.กับ อปท. 
หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตามหนังสือสังการที มท 0808.4/ว 
2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย สัญจรพบประชาชน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย สัญจร
พบประชาชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วัสดุ เครืองเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111)และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 108 ลําดับที 1 

ค่าใช้จ่ายโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระ
เกียรติ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111)และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 5 หน้าที 106 ลําดับที 2 
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ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล,พนักงานจ้าง,ผู้บริหาร
และสมาชิกสภา ทต. เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุเครืองเขียนแบบพิมพ์  ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111)และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 109 ลําดับที 8   

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุ
คลกรขององค์กรในการอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ทต. ผู้นําชุมชน พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของ ทต. เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวัสดุเครืองเขียนแบบพิมพ์  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่า
พาหนะ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111)และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 109 ลําดับที 7

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการวัน
เทศบาล วันที 24 เมษายน เช่น ค่าป้ายโครงการ สือประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111)และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 108 ลําดับที 3 
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ความ
เสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้อง
ถิน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 95 ลําดับที 14 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา ทต. พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสัง
จากนายก ทต. เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111)

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังต่างๆ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเลือกตังตามที คณะกรรมการการ
เลือกตังกําหนด เช่น การเลือกตังผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ การทําประชา
พิจารณ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีใช้ในการเลือกตัง ฯลฯ ตามทีกฎหมายกําหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111) 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
- ค่าบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ตังไว้ 50,000.- บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองปรินซ์เตอร์ เครืองแฟ๊กซ์ เครืองตัด
หญ้า เครืองคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111)

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (การซ่อมปกติ) 
ตังไว้ 150,000.- บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและการบํารุงรักษายานพาหนะ 
เช่น รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกนํา รถบรรทุก
ขยะ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111)

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (การซ่อมกลาง) 
ตังไว้ 50,000.- บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและการบํารุงรักษายานพาหนะ ทีมีอายุการใช้
งานครบ 6 ปีหรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะ
ใดถึงก่อน เช่น รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ส่วนกลาง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111)

ค่าวัสดุ รวม 615,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของ เครืองใช้สํานักงาน เครืองเขียนแบบพิมพ์
ต่างๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัดเทศบาล และงานกิจการ
สภา ทต. เช่น  กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียว ยางลบ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของ เครืองใช้ครัวเรือน
ต่างๆ เช่น ถ้วย จาน ช้อน ไม้กวาด แปรง สบู่ นํายาล้างห้องนํา ผงซัก
ฟอก นํายาล้างจาน ฯลฯ        
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของ อุปกรณ์ก่อสร้าง ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ เทศบาล เช่น แปรงทาสีและสีทินเนอร์ ท่อนํา เหล็ก
เส้น ตะปู ปูน หิน ทราย ไม้ต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของ เครืองใช้ สําหรับใช้กับยานพาหนะของ
เทศบาล เช่น ล็อคพวงมาลัย ล็อคเกียร์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สายซาร์ดพ่วงแบตเตอร์รี ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 370,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันซุปเปอร์ นํามันเครืองสําหรับใช้กับยานพาหนะส่วน
กลาง , รถบรรทุกนํา , รถบรรทุกขยะ , รถตักหน้าขุดหลัง , เครืองตัด
หญ้า , เครืองพ่นหมอกควันและอุปกรณ์อืนๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ ทต.ทีจําเป็นต้องใช้นํามันเชือเพลิงและ หล่อลืนต่างๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ ตลับหมึกสีและขาวดํา แป้นพิมพ์ เมาส์  แผ่นบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) 

งบลงทุน รวม 869,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 869,510 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 4,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว
เป็นเก้าอีหุ้มหนังมีล้อเลือนเหล็กซุปโครเมียม  5  แฉก  
มีโช๊คปรับระดับสูงตําได้  
ตามราคาท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 5 พ.ศ.2561
 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 19 ลําดับที 2 

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน (โต๊ะเหล็ก) จํานวน 6,150 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน (โต๊ะเหล็ก) ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 75
 ซม.  ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. มี 1 ลินชักกลาง มีตู้เก็บเอกสารด้านขวา
และตู้เก็บเอกสารด้านซ้าย สําหรับพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 ตัว 
ตามราคาท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
 (พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 5 พ.ศ.2561
 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 19 ลําดับที 1 
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถเข็นลากพ่วง 2 ล้อ จํานวน 2,760 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถเข็นลากพ่วง 2 ล้อ จํานวน 1 คัน 
ตังตามราคาท้องตลาด 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111)และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 5 พ.ศ.2561
 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 22 ลําดับที 13 

ค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ จํานวน 40,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จํานวน 1 คัน ราคา 40,800.- บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
1. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขันตํา
  (1) กรณีขนาดตํากว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี
ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ทีกําหนดไว้
  (2) ราคาทีกําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
  (3) การจัดซือรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
(หน้า 15,72)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 5 พ.ศ.2561
 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 22 ลําดับที 15 

ค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 814,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 110
 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จํานวน 1 คัน 
คุณลักษณะพืนฐาน
1. เป็นกระบะสําเร็จรูป
2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
3. เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ
4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต
ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
(หน้า 13,67)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 5 พ.ศ.2561
 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 22 ลําดับที 14 

วันทีพิมพ์ : 8/8/2561  14:26:00 หน้า : 10/51



ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือโทรโข่ง จํานวน 1,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรโข่ง ขนาด 50 วัตต์ จํานวน 1 ตัว 
คุณลักษณะพืนฐาน
1. มีช่องเสียบ USB,SD CARD
2. มีระบบสัญญาณ SIREN
3.ไมค์ชนิดถือ
ตามราคาท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัว
ไป (00111) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 5 พ.ศ.2561
 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 21 ลําดับที 12

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 12,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําการสํารวจความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ใช้
บริการงานของเทศบาล  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112)และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียง
ชัย (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 110 ลําดับที 10

งานบริหารงานคลัง รวม 4,853,800 บาท
งบบุคลากร รวม 2,840,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,840,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,427,600 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือน , เงินปรัปบรุงเงินเดือนประจําปีและเงินเพิมตาม
วุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน  8  อัตรา ดังนี
1) ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  อัตรา
2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  จํานวน  1  อัตรา
3) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  จํานวน  1  อัตรา
4) นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา
5) นักวิชาการพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา
6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา
7) เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา
8) เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ 
1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา
2) เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ 
1) ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  อัตรา
2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  จํานวน  1  อัตรา
3) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 257,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน  2  อัตรา ดังนี
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา
2) คนงานทัวไป  จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 29,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน  2  อัตรา ดังนี
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา
2) คนงานทัวไป  จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

งบดําเนินงาน รวม 1,560,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 363,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 253,800 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี)ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองคลัง
ตามมติ ก.ท.จังหวัดเชียงราย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ ค่าผ่อนชําระเงินกู้เพือทีอยู่อาศัย
ให้แก่ พนักงานเทศบาลทีได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล
และผู้มีสิทธิเบิกจ่าย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
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ค่าใช้สอย รวม 675,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 450,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ทีจําเป็นในการปฏิบัติงานของกอง
คลัง เช่น ค่าเข้าเล่ม เย็บปกเอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมา
สํารวจข้อมูลแปลงทีดินและสิงปลูกสร้างภาคสนามในเขตพืนทีเทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบริหารงานการเงิน งานจัดเก็บรายได้ และ
งานพัสดุ

จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินการโครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานการเงิน งานจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน และผู่ทีมี
ความสนใจเกียวกับระบบงานของกองคลัง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ใน
การอบรม ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) 
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย  
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 110 ลําดับที 12

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้ โดยการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าธรรมเนียน
ในการขอคัดสําเนาข้อมูลทีดินและถ่ายเอกสารเกียวกับเอกสารสิทธิ
ทีดิน ค่าถ่ายระวางทีดินและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกียวกับภาษี ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
กําหนดเวลารับชําระภาษีพร้อมติดตัง ค่าทําป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่าย
เกียวกับการประชาสัมพันธ์ภาษีรูปแบบต่างๆ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550
2. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.3
/ว483 ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2561
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 5 พ.ศ. 2561 
ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 26 ลําดับที 1
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ทีได้รับคําสังจากนายกเทศมนตรี เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองพิมพดีด เครืองปรินซ์เตอร์ เครืองแฟกซ์ เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของ เครืองเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ทีใช้ในการปฏิบัติ
งานของกองคลัง เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ นําดืม  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ ตลับหมึกสีและขาวดํา แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นบันทึกข้อมูล หัว
เข็มเครืองปรินเตอร์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 402,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงาน ทต. , อาคารและสิงก่อสร้างอืนที
เป็นทรัพย์สินของ ทต.
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปา สําหรับสํานักงาน ทต. , อาคารและสิงก่อสร้าง
อืนทีเป็นทรัพย์สินของ ทต.
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์  และค่าใช้บริการเลขหมาย
สําหรับเชือมต่ออินเตอร์เน็ต ในสํานักงานเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการส่งจดหมาย เอกสารพัสดุไปรษณียภัณฑ์ ค่าดวง
ตราไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอืนในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัย ทีทีทําการไปรษณีย์เรียกเก็บ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย เช่น ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าโดเมน
แนม ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

งบลงทุน รวม 412,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 412,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 4,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,150 บาท 
เป็นเก้าอีบุหนัง แบบมีท้าวแขน มีพนักพิง 
ตังราคาตามท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง 
(00113) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 5 พ.ศ.2561 
ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 19 ลําดับที 2 

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 12,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน (โต๊ะเหล็ก) จํานวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 6,150 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 ซม. ยาว 150 ซม.  
สูง 75 ซม.มี 1 ลินชักกลาง มีตู้เก็บเอกสารด้านขวาและตู้เก็บเอกสาร
ด้านซ้าย สําหรับพนักงานเทศบาล
ตังราคาตามท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง
(00113) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 5 พ.ศ.2561 
ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 19 ลําดับที 1
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 69,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 3 เครืองๆ ละ 23,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา  พืนฐานไม่น้อยกว่า  2.4 GHz 
จํานวน 1 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลสูง          
- หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) , มีหน่วยความจํา
แบบ Cache  Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า ดังนี
    1. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลักทีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลัก
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
    2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB                  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด  DDR4  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  1 TB หรือชนิด solid state  Drive  ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB  จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD – RW  หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ 10/100/1000  Base –T หรือดีกว่า จํานวน 1 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน WiFi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
จํานวน 3 เครือง 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 (ตามทีกระทรวง ICT กําหนด)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 5 พ.ศ.2561 
ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 20 ลําดับที 5
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ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

จํานวน 60,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 2 จํานวน 2 เครืองๆ ละ 30,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory  
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พืนฐานไม่น้อยกว่า
 3.2 GHz     
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง หรือดี
กว่า ดังนี
1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Procerrsing  Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
สามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB หรือ
3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB        
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด  DDR4  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD – RW หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base –T 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย จํานวน 2 เครือง 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 (ตามทีกระทรวง ICT กําหนด)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง  (00113) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย  
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 5 พ.ศ.2561 
ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 19 ลําดับที 4
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ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่น้อยกว่า  2 แกนหลัก  (2 Core) 
จํานวน  1 หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  หรือดีกว่า ดังนี
1. ในการทีมีหน่วยความจํา  แบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics  Processing Unit)ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2. ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 3  MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.5 GHzและมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า  8 GB    
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Drive)  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid  State  Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB  
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 Pixel  
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD – RW  หรือดีกว่า  แบบติดตังภายใน (Internal) 
หรือภายนอก  (External จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000 Base –T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDML หรือ  VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac)  
และ Bluetooth
จํานวน 1 เครือง 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 (ตามทีกระทรวง ICT กําหนด)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 5 พ.ศ.2561 
ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 20 ลําดับที 6

วันทีพิมพ์ : 8/8/2561  14:26:00 หน้า : 18/51



ค่าเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที 1 จํานวน 130,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที 1 
จํานวน 1 เครือง 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า
สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็ว
สัญญาณ  นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า  1.7 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกาง CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit 
หน่วยความจําแบบ cache Memory ไม่  น้อยกว่า 11 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด  ECC DDR4  หรือกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า  8  GB
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0,1,5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด Scsi หรือ SAS 
หรือ SATA  ทีมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที หรือ ชนิด
Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 GB
จํานวนไม่น้อยกว่า  2 หน่วย
- มี DVD – ROW หรือ ดีกว่าแบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 base – T หรือดีกว่า  จํานวนไม่  น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิว จํานวน 1
 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap 
จํานวน 2 หน่วย จํานวน 1 เครือง 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 (ตามทีกระทรวง ICT กําหนด)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 5 พ.ศ.2561 
ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 19 ลําดับที 3

ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 47,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
จํานวน 8 เครืองๆ ละ 5,900 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จํานวน 8 เครือง 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 (ตามทีกระทรวง ICT กําหนด)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง
(00113) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 5 พ.ศ.2561 
ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 21 ลําดับที 9
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ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที 2 จํานวน 23,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access Point) 
แบบที 2 จํานวน 1 เครือง    
คุณลักษณะพืนฐาน 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11 b,g,n และ ac ได้เป็น
อย่างน้อย
- สามารถทํางานทีคลืนความถี 2.4 GHz  และ  5 GHz
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WEP,WPA  และ WPA2 ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base – T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af, (Power over  Ethernet) หรือดีกว่า
- รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้
สาย (Wireless Controller)
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS 
หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
จํานวน 1 เครือง 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 (ตามทีกระทรวง ICT กําหนด)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 5 พ.ศ.2561 
ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 20 ลําดับที 7

ค่าอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) จํานวน 46,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) จํานวน 1 เครือง
คุณลักาณะพืนฐาน
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Bace –T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 2
 ช่อง             
-  มีสัญณานไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย
ทุกช่อง
-  มีหน่วยความจําแบบ Flash (Flash Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 128 MB
-  สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล
 (Routing Protocol)  BGP,OSPFv2,OSPFv3,RIP-1 RIP-2
 RIPng, Static IPv4 Routing และStatic IPv6 Routing ได้เป็น
อย่างน้อย
- สามารถส่งข้อมูล Log  File  แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน  IPv6 ได้
จํานวน 1 เครือง 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 (ตามทีกระทรวง ICT กําหนด)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 5 พ.ศ.2561 
ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 20 ลําดับที 8 
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนเทศบาลตําบลเวียงชัย จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายอุดหนุนเทศบาลตําบลเวียงชัย ในการดําเนินการโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (สถานทีกลาง)ในพืนทีอําเภอเวียงชัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามหนังสือที ชร 53901/ว629 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริการงาน
คลัง (00113) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 127 ลําดับที 13

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและอัคคีภัย (00123) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 81 ลําดับ
ที 5

ค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล 
งานประเพณีและวันสําคัญ

จํานวน 15,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสังใช้สมาชิก อปพร. ตังจุดบริการ เพือ
ปฏิบัติหน้าทีเฝ้าระวัง ลดอุบัติเหตุ ป้องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัย พัก
ติดต่อสอบถามเส้นทางการเดินทาง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล งานประเพณี และวันสําคัญ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าเครืองดืมสําหรับบริการนัก
ท่องเทียว ฯลฯ
1. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท
 0804.5/ว1634 ลงวสันที 22 กันยายน 2557
2. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและอัคคีภัย (00123) 
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 86 ลําดับที 4
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ค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันใน
พืนที

จํานวน 25,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควันในพืนที เช่น ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและอัคคีภัย (00123) และแผนพัฒนา
ท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 หน้าที 87 ลําดับที 9

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง
สายยางดับเพลิง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสําหรับบรรเทาสาธารณภัย เช่น เปล กรวย กระเป๋า
พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,473,510 บาท
งบบุคลากร รวม 1,014,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,014,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 828,960 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือน,เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินเพิมตาม
วุฒิ  ให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน  3  อัตรา ดังนี  
1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา     
2) นักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา
3) เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ เจ้าพนักงานธุรการ  
จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) 

วันทีพิมพ์ : 8/8/2561  14:26:00 หน้า : 22/51



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ให้แก่  ผู้อํานวยการกองการศึกษา  
จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 1 อัตรา    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)

งบดําเนินงาน รวม 415,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 140,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ตังไว้ 140,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองการศึกษา ตาม
มติ ก.ท.จังหวัดเชียงราย
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจการ
ต่างๆ ของกองการศึกษา และ ศพด.ทต.สิริเวียงชัย เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ , ค่าสือสิงพิมพ์ และแผ่นพับ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ทีจําเป็นในการปฏิบัติงานของกอง
การศึกษา และศพด.ทต.สิริเวียงชัย เช่น ค่าเข้าเล่ม , เย็บปกเอกสาร , ค่า
จ้างเหมาบริการอืนๆ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสังจากนายก ทต. เช่น ค่าเบียเลียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรินซ์เตอร์ เครืองปรับ
อากาศ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)
 

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของ  เครืองเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ทีใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองการศึกษา เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของเครืองใช้ครัวเรือนต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น  ถ้วย  จาน  ช้อน  ไม้กวาด  แปรง  สบู่  นํายาล้างห้องนํา  ผงซัก
ฟอก  นํายาล้างจาน ฯลฯ        
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ ตลับหมึกสีและขาวดํา แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นบันทึกข้อมูล หัว
เข็มเครืองปรินเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา 
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งบลงทุน รวม 43,550 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,550 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน (โต๊ะเหล็ก) จํานวน 4,550 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน (โต๊ะเหล็ก) จํานวน 1 ตัว 
ราคา 4,550 บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. มีลินชักและ
ตู้เก็บเอกสารด้านขาวมือ
ตังตามราคาท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 5 พ.ศ.2561
 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 15 ลําดับที 1
     

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 17,000 บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ – มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 (ตามทีกระทรวง ICT  กําหนด)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)
แผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561–2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 5 พ.ศ.2561 
ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 15 ลําดับที 2
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ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 2 เครืองๆ ละ 2,500.- บาท
คุณลักษณ์พืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 (ตามทีกระทรวง ICT กําหนด)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) แผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561–2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 5 พ.ศ.2561 
ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 15 ลําดับที 3
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,589,040 บาท
งบบุคลากร รวม 632,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 632,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 269,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือน , เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินเพิมตาม
วุฒิ ให้แก่ พนักงานครูเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเงินวิทยฐานะชํานาญการ พนักงานครูเทศบาล
จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 321,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน  2  อัตรา  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน  2  อัตรา  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) 
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งบดําเนินงาน รวม 859,840 บาท
ค่าใช้สอย รวม 254,980 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีสําหรับเด็กใน ศพด.ทต.สิริ
เวียงชัย

จํานวน 7,620 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที 
สําหรับเด็กใน ศพด.ทต.สิริเวียงชัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครือง
เขียนแบบพิมพ์ ค่ารถรับส่ง ค่าของทีระลึก ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 98 ลําดับที 9 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 247,360 บาท
1. ค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย     ตังไว้  156,800.- บาท      
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.สิริเวียงชัย จํานวน 32 คนๆ ละ 20 บาทต่อวัน จํานวน 245 วัน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) 
     
2. ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว     ตังไว้  54,400.- บาท      
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.สิริเวียงชัย จํานวน 32 คนๆ ละ 1,700 บาทต่อคน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) 
     
3. ค่าหนังสือเรียน     ตังไว้  6,400.- บาท      
- เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.สิริเวียงชัย จํานวน 32 คนๆ ละ 200 บาท/คน/ปี
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561      
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) 
     
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน     ตังไว้  6,400.- บาท      
- เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.สิริเวียงชัย จํานวน 32 คนๆ ละ 200 บาท/คน/ปี
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561     
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) 
     
5. ค่าเครืองแบบนักเรียน     ตังไว้  9,600.- บาท      
- เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียนสําหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.สิริเวียงชัย จํานวน 32 คนๆ ละ 300 บาท/คน/ปี
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561      
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) 
     
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ตังไว้  13,760.- บาท      
- เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียนสําหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.สิริเวียงชัย จํานวน 32 คนๆ ละ 430 บาท/คน/ปี
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561     
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) 
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ค่าวัสดุ รวม 604,860 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 574,860 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล และนักเรียน
ประถม
ศึกษาปีที 1-6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 2 โรงเรียน จํานวน 260
 วันจํานวน 268 คน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาทต่อวัน 
และสําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
จํานวน 260 วัน จํานวน 32 คน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาทต่อวัน 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา(00212)และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 119 ลําดับที 1

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษาสําหรับการจัดการเรียนการสอน
ของ ศพด.ทต.สิริเวียงชัย เช่น แบบจําลองภูมิประเทศ , แบบจําลอง
อาชีพ , สือการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) 

งบลงทุน รวม 25,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือชันเก็บของ (โครงเหล็กฉาก) แบบ 4 ชัน จํานวน 12,400 บาท
- เพือจัดซือชันเก็บของ (โครงเหล็กฉาก) แบบ 4 ชัน 
จํานวน 4 ตัวๆ ละ 3,100.- บาท  
คุณสมบัติพืนฐาน
1) สามารถปรับระยะสูง – ตําได้ 
2) ขนาดไม่น้อยกว่า สูง 150 ซม. ลึก 45 ซม. กว้าง 90 ซม. 
ตังตามราคาท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 5 พ.ศ.2561 
ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 16 ลําดับที 5
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ค่าจัดซือถังนําแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จํานวน 5,200 บาท
- เพือจัดซือถังนําแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 
จํานวน 1 ถัง
คุณสมบัติพืนฐาน
1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดทีจุนําได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3) ราคาไม่รวมขาตัง และไม่รวมค่าติดตัง     
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
(หน้า 20,79)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 5 พ.ศ.2561 
ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 15 ลําดับที 4

ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือเครืองปัมนํา จํานวน 7,600 บาท
- เพือจัดซือเครืองปัมนํา  สําหรับติดตังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย จํานวน 1 เครือง ราคา 7,600 บาท
คุณสมบัติพืนฐาน
1) มีกําลังไฟ  300 วัตต์
2) ชุดปัมนําทําจากทองแดง  
3) ระบบควบคุมแรงดันในถังทํางานสัมพันธ์กับก๊อกนํา เมือเปิดก๊อกนํา 
ปัมนําจะทํางาน และเมือปิดก๊อกนําเครืองจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ   
4) มีแท่นวางปัมนํา
5) มีสายดินในการติดตังเครืองเมือใช้งาน
6) กล่องครอบทําจากวัสดุเหล็ก
7) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตังตามราคาท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียง
ชัย (พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 5 พ.ศ.2561 
ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 16 ลําดับที 6
     

งบเงินอุดหนุน รวม 1,072,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,072,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีเวียง จํานวน 280,000 บาท
- เพือจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีเวียง ในการจัดสรรอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที 6 จํานวน 200 วัน
วันละ 20 บาทต่อวัน จํานวน 70 คน         
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212
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อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย จํานวน 792,000 บาท
- เพือจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ในการจัดสรรอาหารกลาง
วันสําหรับเด็กอนุบาล  - ประถมศึกษาปีที 6 จํานวน 200 วัน
วันละ 20 บาทต่อวัน จํานวน 198 คน  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)  

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 6,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 6,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 6,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ หนังสือคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ และค่าบอกรับ
สมาชิกวารสาร นิตยสาร สําหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ (00214)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 2,653,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะ ลดมลภาวะ ลดปัญหาขยะชุมชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการคัดแยกขยะ ลดมลภาวะ ลด
ปัญหาขยะชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560
2. เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย
พ.ศ. 2560 ลงวันที 18 ตุลาคม 2560
3. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว0263 ลงวันที 16 มกราคม 2561
4. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561
5. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืนๆ (00223) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 5 
พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 8 ลําดับที 1 
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ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคระบาด โรคติดต่อ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการป้องกันและควบคุมการเกิด
โรคระบาด โรคติดต่อ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืนๆ (00223) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 5
พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 8 ลําดับที 2

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 65,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัคซีนและ
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว0120 ลงวันที 12 มกราคม 2560
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม  2560
3. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1402 ลงวันที 10 เมษายน 2561
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืนๆ (00223) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 4
พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 4 ลําดับที 1

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทีใช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล เช่น นํายาและเคมีภัณฑ์ต่างๆ เวชภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืนๆ (00223)
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งบลงทุน รวม 2,178,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,178,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถบรรทุกขยะ จํานวน 2,119,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ตํากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 170
 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จํานวน 1 คัน 
คุณลักษณะพืนฐาน
แบบเปิดข้างเทท้าย
1. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร
2. ตัวถังทําด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พืนหนาไม่น้อย
กว่า 4.50 มิลลิเมตร
3. นําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า 12,000 กิโลกรัม
ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
(หน้า 14,70)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืนๆ (00223) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 5
พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 27 ลําดับที 1

ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครือง 
คุณลักษณะพืนฐาน
1) ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชัวโมง
2) ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3) กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
(หน้า 19,78)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืนๆ (00223) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 5
พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 14 ลําดับที 1 

งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 280,000 บาท
- เพือจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตําบลสิริเวียง
ชัย จํานวน 14 หมู่บ้านๆ ละ 20,000.-บาท รวมจํานวน 280,000.-บาท
สําหรับดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน (00223) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 4 พ.ศ.2561
 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 7 ลําดับที 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,146,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,809,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,809,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,024,920 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือน,เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินเพิมตาม
วุฒิ 
ให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน  3  อัตรา ดังนี    
1) ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน  1  อัตรา   
2) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง จํานวน  1  อัตรา
3) นายช่างโยธา จํานวน  1  อัตรา  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ให้แก่  
1) ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน  1  อัตรา
2) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 629,640 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  5  อัตรา  ดังนี  
1) ผู้ช่วยช่างโยธา  จํานวน  1  อัตรา  
2) ผู้ช่วย จนท.ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  
3) พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา  จํานวน  1  อัตรา
4) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน  1  อัตรา 
5) คนงานทัวไป  จํานวน  1  อัตรา 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 94,440 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน  5  อัตรา  ดังนี  
1) ผู้ช่วยช่างโยธา  จํานวน  1 อัตรา  
2) ผู้ช่วย จนท.ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  
3) พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา  จํานวน  1  อัตรา
4) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน  1  อัตรา 
5) คนงานทัวไป  จํานวน  1  อัตรา 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)
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งบดําเนินงาน รวม 1,184,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 424,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 290,000 บาท

1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ตังไว้ 140,000.-  บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองช่าง
ตามมติ ก.ท.จังหวัดเชียงราย
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ  ตังไว้ 150,000.-  บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ผู้ทีได้รับแต่งตังเป็นคณะกรรมการ
ต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 94,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ ค่าผ่อนชําระเงินกู้เพือทีอยู่อาศัย
ให้แก่ พนักงานเทศบาลทีได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย    
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล 
และผู้มีสิทธิเบิกจ่าย
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ทีจําเป็นในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง เช่น ค่าเข้าเล่ม เย็บปกเอกสาร ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพนํา
อุปโภค บริโภค ค่าเซ็นต์รับรองแบบแปลน และค่าจ้างเหมาบริการ
อืนๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)
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ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบแนวเขตทีสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรังวัดตรวจสอบแนวเขต การขอออก
หนังสือสําคัญสําหรับทีหลวง การดําเนินคดีเกียวกับทีดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติทีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองทีดินอันเป็นทีสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสังจากนายก ทต. เช่น ค่าเบียเลียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
- ค่าบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ตังไว้ 100,000.- บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดินและสิง
ก่อสร้างและทรัพย์สินทีเป็นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองปรินซ์เตอร์ เครือง
แฟ๊กซ์ เครืองคอมพิวเตอร์ บานประตู บานหน้าต่าง อาคารสํานัก
งาน ทีดินและสิงก่อสร้าง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเคหะและ
ชุมชน (001241) 

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (การซ่อมปกติ) 
ตังไว้ 100,000.- บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและการบํารุงรักษายานพาหนะ 
เช่น รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ส่วนกลาง รถตักหน้าขุดหลัง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเคหะและ
ชุมชน (001241)

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (การซ่อมกลาง) 
ตังไว้ 100,000.- บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและการบํารุงรักษายานพาหนะ ทีมีอายุการใช้
งานครบ 6 ปีหรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร 
แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เช่น รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ส่วนกลาง 
รถตักหน้าขุดหลัง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเคหะและ
ชุมชน (001241)

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของ เครืองเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ทีใช้ในการปฏิบัติ
งานของกองช่าง เช่น กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียว ยางลบ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ ทต. และสําหรับบํารุงและดูแลรักษาไฟฟ้าสาธารณะประจํา
หมู่บ้าน (ไฟกิง)ในความรับผิดชอบของ ทต. เช่น ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟ สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ถ่าน
ไฟฉาย บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของ  อุปกรณ์ก่อสร้าง  ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ ทต. เช่น  แปรงทาสีและสีทินเนอร์  สี  ท่อนํา  เหล็ก
เส้น  ตะปู  ปูน  หิน  ทราย ไม้ต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของ เครืองใช้สําหรับใช้กับยานพาหนะของ
เทศบาล เช่น ล็อคพวงมาลัยล็อคเกียร์ สัญญาณไฟฟ้าฉุก
เฉิน แบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายชาร์ตพ่วงแบตเตอรี คีมล็อค กุญแจ
เลือน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ ตลับหมึกสีและขาวดํา แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นบันทึกข้อมูล 
หัวเข็มเครืองปรินเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

งบลงทุน รวม 153,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 2,150 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว 
เป็นเก้าอีบุหนัง แบบมีท้าวแขน มีพนักพิง 
ตังราคาตามท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558    
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 5 พ.ศ.2561 
ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 17 ลําดับที 4
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ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน (โต๊ะเหล็ก) จํานวน 6,150 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน (โต๊ะเหล็ก) จํานวน 1 ตัว  
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. มี 1 ลินชัก
กลาง มีตู้เก็บเอกสารด้านขวาและตู้เก็บเอกสารด้านซ้าย สําหรับพนักงาน
เทศบาล
ตังราคาตามท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558    
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 5 พ.ศ.2561 
ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 17 ลําดับที 3

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือเครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ (โฟโต้คอนโทรล) ขนาด 60 A จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ (โฟโต้
คอนโทรล) ขนาด 60 A จํานวน 10 ชุดๆ ละ 3,600.- บาท  รวม
จํานวน 36,000.- บาท
ตังราคาตามท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558    
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 5 พ.ศ.2561 
ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 17 ลําดับที 5

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 9,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้ 
ตังไว้ จํานวน 9,400.- บาท  
คุณลักษณะพืนฐาน
1) ขนาดทีกําหนดเป็นความจุภายในขันตํา
2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นทีได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3) การจัดซือตู้เย็นขนาดอืนให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ด้วย นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม พ.ศ.2551 (หน้า 10,60)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 –
 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 5 พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 6
 หน้าที 18 ลําดับที 6
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้
แก่ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างทีทําสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กับ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

งานไฟฟ้าถนน รวม 408,210 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 408,210 บาท
เงินอุดหนุน รวม 408,210 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเวียงชัย จํานวน 408,210 บาท
- เพือจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเวียงชัยในการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าโรงคัดแยกยะของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
จํานวน 408,210.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี
1.แผนกแรงสูงภายนอก ระบบ 3 เฟส แรงดัน 22 เควี.ปักเสา คอร.
ขนาด 12 เมตร จํานวน 3 ตัน พาดสายแรงสูง ขนาด 50 ต.มม.
ชนิดอลูมิเนียมเปลือยแกนเหล็ก ระยะทาง 95 เมตร 

2.แผนกแรงสูงภายใน ระบบ 3 เฟส แรงดัน 22 เควี.ปักเสา คอร.
ขนาด 12 เมตร จํานวน 2 ต้น พาดสายแรงสูง ขนาด 50 ต.มม. 
ชนิดอลูมิเนียมหุ้มฉนวนเต็มพิกัด ระยะทาง 35 เมตร

3.แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตังหม้อแปลงใหม่ ขนาด 50 เควีเอ. 
ระบบ 3 เฟส 22,000 - 400/230 โวลท์ ชนิดติดตังแขวนบนเสา คอร. 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตัง จํานวน 1 เครือง

4.แผนกแรงตําภายใน ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จํานวน 3 ต้น พาดสา
ยอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 53 
เมตร , พาดสายดับชนิด AW ขนาด 25 ต.มม. ระยะทางประมาณ 88 
เมตร ติดตังโคมไฟสาธาณะทีเสาไฟฟ้า ขนาด 2 x 36 วัตต์ 
จํานวน 2 ชุด ติดตัง PHOTO สวิทช์ จํานวน 1 ชุด

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเวียงชัยเป็นฝ่ายจัดหาอุปกรณ์ประกอบ
การติดตังทังหมด
ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเวียงชัย
ที มท 5307.4/วช.(บต.) -058 ลงวันที 21 พฤษภาคม 2561
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240 งานไฟฟ้าและ
ถนน (00242)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง
ครังที 5 พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้าที 11 ลําดับที 1 
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งานสวนสาธารณะ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพืนทีเทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560
2. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 
0891.4/ว407 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานสวนสาธารณะ(00243) 
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 4 หน้าที 103 ลําดับที 4

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,602,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการกําจัดขยะมูลฝอยของประชาชนใน
เขตพืนทีเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย เช่น ค่าเช่าเตาเผาขยะ , ค่าจ้าง
เหมา (แรงงาน) จัดเก็บขยะมูลฝอย และค่าจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล (00244)

งบลงทุน รวม 302,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีสําหรับติดตังภาย
นอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทัวไป

จํานวน 66,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงทีสําหรับติดตังภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทัว
ไป จํานวน 2 ชุดๆ ละ 33,000.- บาท รวมจํานวน 66,000.- บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือ
ไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทังกลางวันและกลาง
คืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อนสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สําหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสตําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection)ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาทีมีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super dynamic Range)ได้
สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Form)
- สามารถส่สัญญาณภาพได้ตรมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตังอุปกรณ์เพิมเติมสําหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ทีได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทําานได้ทีอุณหภูมิ -10 องศา ถึง 50 องศา เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP , HTTPS , "NTP 
หรือ SNTP" , SNMP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Softeare Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD มีลิขสิทธิถูกต้อง หรือสามารถ Downlod จาก
เว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีมี
คุณภาพ
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เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดประจําปี พ.ศ.2560 ณ วันที 11 ตุลาคม 2560 ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
(00244) และแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 5 พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 13 ลําดับที 1

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 236,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างบ่อกรองกากปฏิกูลเป็นปุ๋ย บริเวณโรงคัดแยกขยะเทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย

จํานวน 236,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างบ่อกรองกากปฏิกูลเป็นปุ๋ย บริเวณโรง
คัดแยกขยะเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย รายละเอียดและแบบแปลนตามที
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัยกําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล (00244) และแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิม
เติมหรือเปลียนแปลง ครังที 5 พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้าที 3 ลําดับ
ที 1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 175,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี/แผนชุมชน/แผนดําเนินงาน 
และการติดตามประเมินผลแผน

จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี/แผน
ชุมชน/แผนดําเนินงาน และการติดตามประเมินผลแผน เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากรป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ เครือง
เขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 08091.4/ว856
ลงวันที 12 มีนาคม 2553
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถินสีปี
ของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 
หน้าที 95 ลําดับที 13

วันทีพิมพ์ : 8/8/2561  14:26:01 หน้า : 42/51



ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 5 พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 9 ลําดับที 4

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฝึกอาชีพกลุ่มพัฒนา
สตรี เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
3. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 5 พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 9 ลําดับที 1

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 5 พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 10 ลําดับที 1

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 5 พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 10 ลําดับที 2
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ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันยาเสพติดโลก จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวัน
ยาเสพติดโลก เช่น ค่าป้ายโครงการ สือประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 08163.5/ว2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 92 
ลําดับที 2 

ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสม
เด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบต รามาธิบดีจักรีนฤบดิน
ทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตาม พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช มหิตลาธิเบต รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรม
นาถบพิตร เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท
 0891.4/ว1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 93 ลําดับที 8

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีพ และรายได้แก่ประชาชน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
อาชีพ และรายได้แก่ประชาชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครืองเขียน
แบบพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
3. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 5 พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 9 ลําดับที 2
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการทุจริต เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครืองเขียนแบบ
พิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 5 พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 9 ลําดับที 3

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครืองเขียนแบบ
พิมพ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ฯลฯ 
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 109 ลําดับที 7 
 

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงชัย จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ
เวียงชัย (ศป.ปส.อ.เวียงชัย) ในการดําเนินการโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอําเภอเวียงชัย ตามหนังสืออําเภอเวียงชัย ที ชร 0718.1
/ว2196 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2561 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถินสีปี
ของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 117 ลําดับที 1 

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัย

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูง
อายุเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถินสีปี
ของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 117 ลําดับที 1
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,770 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,770 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,770 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันเปตองสัมพันธ์เด็กและเยาวชนตําบลเวียงชัย จํานวน 29,960 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขันเปตองสัมพันธ์เด็กและ
เยาวชนตําบลเวียงชัย เช่น ค่าจัดสนาม เงินรางวัล ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) และแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 99 ลําดับที 4
    

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าตกแต่งสถานที ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) และแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 99 ลําดับที 5 
    

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก ใน ศพด.ทต.สิริเวียงชัย จํานวน 10,810 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก ใน 
ศพด.ทต.สิริเวียงชัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) และแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 100 ลําดับที 6
    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 157,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 57,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 57,300 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานหรือร่วมงานรัฐพิธี 
งานประเพณี งานวันสําคัญและพิธีการต่างๆ ของทางราชการและในท้อง
ถิน
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการคนดีศรีสิริเวียงชัย จํานวน 11,860 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมโครงการคนดีศรีสิริเวียง
ชัยเช่น ค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559                                              
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) และแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 102 ลําดับที 16

ค่าใช้จ่ายโครงการปราชญ์ชาวบ้านบนภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 17,640 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการปราชญ์ชาวบ้านบนภูมิปัญญา
ท้องถิน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) และแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1/2560 
ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 18 ลําดับที 1

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานเรียนรู้การประกอบศาสนพิธี จํานวน 17,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานเรียนรู้
การประกอบศาสนพิธี เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์พิธีทางศาสนา
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559                                       
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) และแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 100 ลําดับที 7
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงชัย จํานวน 100,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงชัย  ตังไว้ 100,000.- บาท

1. อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงชัย จํานวน  50,000.- บาท
ตามโครงการจัดกิจกรรมในงาน  วันสําคัญของชาติและกิจกรรมประเพณี
ท้องถิน ตามหนังสืออําเภอเวียงชัย ที ชร 0718.1/ว2196
ลงวันที 10 กรกฎาคม 2561                
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) และแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 101 ลําดับที 11

2. อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงชัย จํานวน 50,000.- บาท
ตามโครงการจัดกิจกรรมการประกวดริวขบวนศิลปวัฒนธรรม
อําเภอเวียงชัย เพือร่วมประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครังที 46
"เจียงฮายเกมส์" ตามหนังสือ ที ชร 0718.1 /2195
ลงวันที 10 กรกฎาคม 2561              
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) และแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 101 ลําดับที 11

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียวภายในพืนที ทต.สิริเวียงชัย จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเทียวภายในพืนที ทต.สิริเวียงชัย เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสาร
ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายแผนทีท่อง
เทียว ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว (00264) และแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4 หน้าที 104 ลําดับที 1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 768,000 บาท
งบลงทุน รวม 768,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 713,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
โครงการต่อเติมอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย จํานวน 64,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการต่อเติมอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
   รายละเอียดและแบบแปลนตามทีเทศบาลตําบลสิริเวียงชัยกําหนด 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน(00312)และแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561–2564) 
เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 5 พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้าที 7
ลําดับที 18

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานภายในเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย จํานวน 649,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานภายในเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย รายละเอียดและแบบแปลนตามทีเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
กําหนด 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน(00312)และแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561–2564) 
เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 5 พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้าที 24
 ลําดับที 4

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 55,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถังเก็บนําพร้อมโครงแท่นเหล็กในพืนทีโรงคัดแยกขยะ จํานวน 55,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถังเก็บนําพร้อมโครงแท่นเหล็กในพืนที
โรงคัดแยกขยะ รายละเอียดและแบบแปลนตามทีเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
กําหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน(00312)และแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561–2564) 
เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 5 พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้าที 7
ลําดับที 17

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของ เครืองมือเครืองใช้ ทีใช้ในการปฏิบัติงานการ
เกษตรของเทศบาล เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง พันธุ์พืช 
วัสดุเพาะชํา ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการ
เกษตร (00321)
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 3,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ใน
การปลูกป่าและบํารุงดูแลป่าเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่ากล้า
พันธุ์ไม้ค่าปุ๋ย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 
(00322) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 5 หน้าที 106 ลําดับที 4 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,820,640 บาท
งบกลาง รวม 16,820,640 บาท
งบกลาง รวม 16,820,640 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท. 
0809.5/ว9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุด 
ที มท 0809.5/ว81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,000,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุ สําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุทีมีสิทธิได้รับในเขตพืนทีเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย ดังนี
1.ผู้สูงอายุทีมีอายุตังแต่ 60-69 ปี จํานวน 1,030 รายๆ ละ 600 บาท
2.ผู้สูงอายุทีมีอายุตังแต่ 70-79 ปี จํานวน 360 รายๆ ละ 700 บาท
3.ผู้สูงอายุทีมีอายุตังแต่ 80-89 ปี จํานวน 140 รายๆ ละ 800 บาท
4.ผู้สูงอายุทีมีอายุตังแต่ 90 ปีขึนไป จํานวน 18 รายๆ ละ 1,000 บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 96 ลําดับที 2   

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,004,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้พิการ สําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ทีมีสิทธิได้รับในเขตพืนทีเทศบาลตําบลสิริเวียง
ชัย จํานวน 313 รายๆ ละ 800.- บาท/เดือน
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 96 ลําดับที 1   
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 438,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ทีได้รับถ่ายโอนและเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย จํานวน 73 รายๆ ละ 500.- บาท/เดือน   
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 96 ลําดับที 3   

สํารองจ่าย จํานวน 443,060 บาท
- เพือจ่ายเป็นรายจ่ายกรณีจําเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินหรือบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนในเขตพืนทีเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 44,780 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.)
โดยคํานวณอัตราร้อยละ 0.00167
ของงบประมาณรายรับจริงของปีทีผ่านมา 
(รายรับไม่รวมเงินอุดหนุนปี 2560 26,808,672.93 บาท = 
26,808,672.93 x 0.00167 = 44,770.48 บาท)
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ (สปสช.)    
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 118 ลําดับที 1   

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย  ถึงแก่ความ
ตาม (3 เท่าของเงินเดือนเต็มเดือน)      
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 520,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินพ.ศ. 2546 หนังสือกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว.29 ลงวันที 12
 กรกฎาคม 2560 และหนังสือ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว.30 
ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 
(ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนทัวไป) 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)  
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