
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

อําเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 46,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,170,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) 
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 320,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) 
ภาษีป้าย จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) 
คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมมากขึน
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,131,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) 
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) คาด
ว่าจะจัดเก็บได้เพิมมากขึน
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) 
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) 
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 25,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) คาด
ว่าจะได้รับจัดสรรเพิมมากขึน
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 43,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) คาด
ว่าจะจัดเก็บได้เพิมมากขึน
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) 
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) 
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 2,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) คาด
ว่าจะจัดเก็บได้เพิมมากขึน
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 400,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 155,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) 
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) คาด
ว่าจะจัดเก็บได้เพิมมากขึน

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,143,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) 
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) 
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 120,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) 
ภาษีสุรา จํานวน 1,600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) 
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) 
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 6,253,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) คาด
ว่าจะได้รับจัดสรรเพิมขึน

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 21,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 21,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา (ใกล้เคียงกับยอดรับจริงปี 2560) คาด
ว่าจะได้รับจัดสรรเพิมขึน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
อําเภอ เวียงชัย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 46,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,385,970 บาท
งบบุคลากร รวม 8,252,240 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 ละ15,180.- บาท/เดือน  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(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)งานบริหารทัวไป(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)งานบริหารทัวไป(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)งานบริหารทัวไป(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 คน ๆ ละ  9,660.- บาท/เดือน           
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,627,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,244,600 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)งานบริหารทัวไป(00111)
 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานเทศบาล   
และเพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่ปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่  
1) ปลัดเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา
2) รองปลัดเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา 
3) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา
4) หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  จํานวน  1  อัตรา 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 957,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  8  อัตรา  ดังนี
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา      
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา
3) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  1  อัตรา              
4) พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา  จํานวน  1  อัตรา      
5) พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  4  อัตรา     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  8  อัตรา ดังนี
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา     
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา
3) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  1  อัตรา              
4) พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา  จํานวน  1  อัตรา      
5) พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  4  อัตรา     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)

งบดําเนินงาน รวม 2,870,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 780,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 480,000 บาท

(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ตังไว้ 450,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างสํานักปลัดเทศบาล ตามมติ ก.ท.จังหวัดเชียงราย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ  ตังไว้ 10,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ผู้ทีได้รับแต่งตังเป็นคณะกรรมการ
ต่างๆ เช่น คณะกรรมการประเมินผลงาน คณะกรรมสอบคัดเลือก
ต่างๆ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
 
(3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง  ตังไว้ 20,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่เจ้าหน้าทีในการเลือกตังต่างๆ เช่น การ
เลือกตังผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ การทําประชาพิจารณ์ ฯลฯ ตามทีกฎหมาย
กําหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ ค่าผ่อนชําระเงินกู้เพือทีอยู่อาศัย 
ให้แก่ พนักงานเทศบาลทีได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล และผู้
มีสิทธิเบิกจ่าย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
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ค่าใช้สอย รวม 1,545,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 580,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ตังไว้ 500,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ทีจําเป็นในการปฏิบัติงาน
ของ เทศบาล เช่น ค่าดูดส้วม ค่ากําจัดปลวก ค่าเข้าเล่ม เย็บปกเอกสาร 
ค่าติดตังระบบอินเตอร์เน็ต และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)

(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ตังไว้ 50,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจการ
ต่างๆ ของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสือสิง
พิมพ์และแผ่นพับต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)

(3) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี  ตังไว้ 30,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดีต่างๆ กับศาลของเทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
ตังไว้  20,000.- บาท  
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้
จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอืนซึงจํา
เป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง ในการรับรองต้อนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคลทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้า
หน้าทีทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือสัง
การ ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
 
(2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ ฯ  ตังไว้  20,000.- บาท  
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรอง
และค่าบริการอืนๆ  ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองในการ
ประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆและเจ้าหน้าที
ทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม ในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีได้แต่งตังตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่าง อปท. กับ อปท. หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตามหนังสือ
สังการที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย สัญจรพบประชาชน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย สัญจร
พบประชาชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่าง 
ค่าวัสดุ เครืองเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 108 ลําดับที 1 
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ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุเครือง
เขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 109 ลําดับที 8

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์กรในการอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นําชุมชน พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของเทศบาล เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง 
ค่าวัสดุเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าทีพัก 
ค่าพาหนะ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 109 ลําดับที 7

ค่าใช้จ่ายโครงการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะในเขตพืนที ทต.สิริเวียงชัย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ
ในเขตพืนที ทต.สิริเวียงชัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 5 หน้าที 108 ลําดับที 4

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการวัน
เทศบาล วันที 24 เมษายน เช่น ค่าป้ายโครงการ สือประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 108 ลําดับที 3

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ความ
เสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้อง
ถิน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  
ค่าอาหาร , อาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 95 ลําดับที 14 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
หรือผู้ได้รับคําสังจากนายกเทศมนตรี เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเลือกตังตามทีคณะกรรมการการเลือก
ตังกําหนด เช่น การเลือกตังผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ การเลือกตัง ส.ส. การ
เลือกตัง สว. การทําประชาพิจารณ์ ฯลฯ ตามทีกฎหมายกําหนด  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรพัย์สิน  ตังไว้ 50,000.- บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองปรินซ์เตอร์ เครืองแฟ๊กซ์   เครืองตัด
หญ้า เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ เครืองพ่นหมอกควัน เครือง
เสียงห้องประชุม บานประตู บานหน้าต่าง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 127 ลําดับที 13

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (การซ่อมปกติ) 
ตังไว้ 50,000.- บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมและการบํารุงรักษายานพาหนะ 
เช่น รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกนํา รถบรรทุก
ขยะ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 127 ลําดับที 13

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (การซ่อมกลาง) 
ตังไว้ 100,000.- บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมและการบํารุงรักษายานพาหนะทีมีอายุการใช้งาน
ครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใด
ถึงก่อน เช่น รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ส่วนกลาง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 127 ลําดับที 13

ค่าวัสดุ รวม 545,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของ เครืองใช้สํานักงาน เครืองเขียนแบบพิมพ์
ต่างๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัดเทศบาล และงานกิจการสภา
เทศบาล เช่น กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียว ยางลบ ดินสอ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของ เครืองใช้ครัวเรือน
ต่างๆ เช่น ถ้วย จาน ช้อน ไม้กวาด แปรง สบู่ นํายาล้างห้องนํา ผงซัก
ฟอก นํายาล้างจาน ฯลฯ        
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของ อุปกรณ์ก่อสร้าง ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ ทต. เช่น แปรงทาสีและสีทินเนอร์ สี ท่อนํา เหล็กเส้น ตะปู ปูน
หิน ทราย ไม้ต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของ เครืองใช้สําหรับใช้กับยานพาหนะของ
เทศบาล เช่น ล็อคพวงมาลัย ล็อคเกียร์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี 
ยางนอก ยางใน สายซาร์ตพ่วงแบตเตอร์รี ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันซุปเปอร์ นํามันเครืองสําหรับใช้กับยานพาหนะส่วน
กลาง , รถบรรทุกนํา , รถบรรทุกขยะ , รถตักหน้าขุดหลัง , เครืองตัด
หญ้า , เครืองพ่นหมอกควันและอุปกรณ์อืนๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ทีจําเป็นต้องใช้นํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111) 

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

งบลงทุน รวม 263,730 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 263,730 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีมีพนักพิงสําหรับบริการประชาชน 4 ทีนัง จํานวน 8,920 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีมีพนักพิงสําหรับบริการประชาชน 4 ที
นัง จํานวน 2 ตัวๆ ละ 4,460.- บาท รวมจํานวน 8,920.- บาท 
ตังตามราคาท้องตลาด     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 126 ลําดับที 12 
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ค่าจัดซือเครืองดูดฝุ่น จํานวน 14,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
1) สามารถดูดฝุ่นและนํา
2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560
(หน้า 23,88)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 126 ลําดับที 9

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 16,850 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานสําหรับพนักงานเทศบาล  
จํานวน 3 ตัว 
โดยมีรายละเอียดดังนี
1. โต๊ะระดับ 1-2 (โต๊ะเหล็ก) จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 4,550.- บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. มีลินชักและตู้
เก็บเอกสารด้านขวามือ

2. โต๊ะระดับ 3-6 (โต๊ะเหล็ก) จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 6,150.- บาท รวม
จํานวน 12,300.- บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. มีลินชัก
กลาง มีตู้เก็บเอกสารด้านซ้ายมือและมีตู้เก็บเอกสารด้านขวามือ 
ตังตามราคาท้องตลาด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย  
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 126 ลําดับที 11

ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าเครืองสูบนํา มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนํา มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง 
คุณลักษณะพืนฐาน
มอเตอร์ไฟฟ้า สูบนําได้ 1,500 ลิตรต่อนาที
1. เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
2. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิว (100 มิลลิเมตร)
3. สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด
4. ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
5. อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบ
ชุด พร้อมทีจะใช้งานได้                             
ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560
(หน้า 5,45)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 127 ลําดับที 13 

ค่าจัดซือรถเข็นลากพ่วง 2 ล้อ จํานวน 2,760 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถเข็นลากพ่วง  2 ล้อ จํานวน 1 คัน 
ตังตามราคาท้องตลาด     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 127 ลําดับที 13
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 14,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล  ความละเอียด 20
 ล้านพิกเซล จํานวน 1 ตัว 
คุณลักษณะพืนฐาน
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camere)
2) ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือ
เมือต้องการเปลียน
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
6) มีประเป๋าบรรจุกล้อง
ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560
(หน้า 9,65)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 124 ลําดับที 1

ค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 14,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA 
ขนาด 2,500 ANSI Lumensจํานวน 1 เครือง 
คุณลักษณะพืนฐาน
1) เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2) ใช้ LCD Panel หรือ DLP
3) ระดับ SVGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True
4) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560 
(หน้า 9,65)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560 
ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 21 ลําดับที 5
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 88,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 
จํานวน 4 เครืองๆ ละ 22,000.- บาท  
คุณลักษณะพืนฐาน                             
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดี
กว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่าย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8
 แกน หรือ

2) ในกรณีทีมีความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจําขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing  Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ        
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 1 GB    
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิว  จํานวน  1  หน่วย
จํานวน 4 เครือง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ณ วันที 21 เมษายน 2560 (ตามทีกระทรวง ICT กําหนด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 125 ลําดับที 7 
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ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 11,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 4 เครืองๆ ละ 2,800.- บาท  
คุณลักษณะพืนฐาน                             
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จํานวน 4 เครือง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ณ วันที 21 เมษายน 2560 (ตามทีกระทรวง ICT กําหนด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 124 ลําดับที 2

ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server)

จํานวน 24,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สําหรับรองรับหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ทีมีลิขสิทธิถูกต้อง
ตามกฎหมาย ราคา 24,000.- บาทต่อชุด  ตังไว้ 24,000.- บาท 
จํานวน 1 ชุด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 21 เมษายน 2560 (ตามทีกระทรวง ICT กําหนด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 127 ลําดับที 13
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ค่าอุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที 1 จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์จัดเก็บ log File ระบบเครือข่าย แบบที 1
 ตังไว้ 50,000.- บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน                             
- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทีได้
มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs or Events) ทีเกิดขึนใน
อุปกรณ์ทีเป็น appliances และ non-appliances 
เช่น Firewall,Network Devices ต่างๆ ระบบปฏิบัติ
การ ระบบ appliances ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้
อย่างน้อย 3 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูป
แบบ (format) เดียวกันได้
- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพือใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทีจัดเก็บ
ตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-1 หรือดีกว่า
- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของ
อุปกรณ์ เช่น Router , Switch , Firewall , VPN , Server เป็นต้นได้
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่าน
มาตรฐาน HTTPS , Command Line Interface และ SSH ได้
- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทําผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับทีมีผลบังคับใช้ โดยได้รับรอง
มาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ Log File ทีได้
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง
ชาติ (มศอ. 4003.1-2552 เป็นต้น 
- สามารถทําการสํารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ DVD หรือ External Storage เป็นต้น
ได้
- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Event per Seconds) ได้
ไม่น้อยกว่า 1,000 eps
จํานวน 1 เครือง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 21 เมษายน 2560 (ตามทีกระทรวง ICT กําหนด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 127 ลําดับที 13

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 112,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 112,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 112,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 112,000 บาท

1. ค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจ ตังไว้ 12,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจ้างทําการสํารวจความพึงพอใจใน
การรับบริการของผู้ใช้บริการงานของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 110 ลําดับที 10

2. ค่าจ้างทีปรึกษาวิจัยผลกระทบสิงแวดล้อม ตังไว้ 100,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจ้างทีปรึกษาวิจัยผลกระทบสิงแวด
ล้อมในเขตพืนทีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112)
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,015,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,215,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,215,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,808,040 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือน,เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินเพิมตาม
วุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน  5  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      
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ให้แก่  
1) ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  อัตรา
2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  จํานวน  1  อัตรา
3) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 293,760 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2  อัตรา ดังนี
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา  
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จํานวน  2  อัตรา  ดังนี
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา  
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

งบดําเนินงาน รวม 1,589,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 204,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 132,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองคลัง ตามมติ 
ก.ท.จังหวัดเชียงราย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ ค่าผ่อนชําระเงินกู้เพือทีอยู่อาศัย
ให้แก่ พนักงานเทศบาลทีได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล และผู้
มีสิทธิเบิกจ่าย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

ค่าใช้สอย รวม 730,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 450,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ทีจําเป็นในการปฏิบัติงานของกอง
คลัง เช่น ค่าเข้าเล่ม เย็บปกเอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงาน  
ค่าจ้างเหมาสํารวจข้อมูลแปลงทีดินและสิงปลูกสร้างภาคสนามในเขตพืนที
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบริหารงานการเงิน งานจัดเก็บรายได้ และ
งานพัสดุ

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินการโครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานการเงิน งานจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ทีมีความ
สนใจเกียวกับระบบงานของกองคลัง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหาร , อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 110 ลําดับที 12

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดย
การปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัยพ์สิน เช่น ค่าธรรมเนียมในการ
ขอคัดสําเนาข้อมูลทีดินและถ่ายเอกสารทีดิน ค่าถ่ายระวางทีดินและค่าใช้
จ่ายอืนทีเกียวข้อง ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลลูกหนี 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์กําหนดเวลารับชําระภาษี ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 110 ลําดับที 9 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสังจากนายก ทต. เช่น ค่าเบียเลียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองปรินซ์เตอร์ เครืองแฟ๊กซ์ เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 127 ลําดับที 13

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ ตลับหมึกสีและขาวดํา แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นบันทึกข้อมูล
หัวเข็มเครืองปรินเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 485,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

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

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปา สําหรับสํานักงาน ทต. , อาคารและสิง
ก่อสร้างอืนทีเป็นทรัพย์สินของ ทต.
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์ และค่าใช้บริการเลขหมาย
สําหรับเชือมต่ออินเตอร์เน็ต ในสํานักงานเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการส่งจดหมาย เอกสารพัสดุ ไปรษณียภัณฑ์ 
ค่าดวงตราไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอืนในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย 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) 
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งบลงทุน รวม 170,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 170,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดชือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 83,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
พร้อมติดตัง จํานวน 2 เครือง ราคา 83,200.- บาท ดังนี
1. ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู
จํานวน 1 เครือง ราคา 47,000.- บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
1) ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ตํากว่า 36,000 บีทียู
2) ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3) เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  
4) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง
และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้  
6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 
7) การติดตังเครืองปรับอากาศ
    (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี
    - สวิตช์ 1 ตัว
    - ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
    - สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร     
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560
(หน้า 22,87) 

2. ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บีทียู
จํานวน 1 เครือง ราคา 36,200.- บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
1) ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ตํากว่า 26,000 บีทียู
2) ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3) เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  
4) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง
และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้  
6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 
7) การติดตังเครืองปรับอากาศ
    (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี
    - สวิตช์ 1 ตัว
    - ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
    - สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร     
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560
(หน้า 22,87) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 125 ลําดับที 6
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ค่าตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเลือน จํานวน 22,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบมีบานกระจกเลือน 2
 บาน จํานวน 3 ตู้ๆ ละ 7,500.- บาท ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 90
 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 183 ซม. สําหรับเก็บแฟ้มเอกสารในงานกองคลัง
ตังตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 124 ลําดับที 4

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 14,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว ความ
ละเอียด 20 ล้านพิกเซล
คุณลักษณะพืนฐาน
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camere)
2) ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือ
เมือต้องการเปลียน
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
6) มีประเป๋าบรรจุกล้อง
ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560
 (หน้า 9,65)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 21 ลําดับที 1

ครุภัณฑ์สํารวจ
ค่าจัดซือล้อวัดระยะ จํานวน 17,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือล้อวัดระยะ จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะพืนฐาน
1) เครืองมือวัดระยะชนิดเดินตาม สามารถวัดระยะได้ถึง 10 กิโลเมตร
2) ระบบแสดงระยะ สามารถเช็คศูนย์ได้ 2 ตําแหน่ง คือส่วนบนของด้าม
จับและมิเตอร์
3) การวัดระยะ ทําได้ทังระบบเดินหน้าและถอยหลัง
4) ตัวล้อวัดระยะ มีระบบเบรกควบคุมทีมือจับ และมีขาตังยันพืนขณะหยุด
นิง
5) ตัวเครืองพับครึงได้ สะดวกแก่การเคลือนย้าย
6) เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อมีขนาด ประมาณ 318 มิลิเมตร
7) มีเข็มสําหรับชีจุดเริมต้นการวัด
8) มีกระเป๋าสะพายสําหรับบรรจุเครืองมือ
ตังตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 127 ลําดับที 13

วันทีพิมพ์ : 1/9/2560  08:55:48 หน้า : 18/44



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 34,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 17,000.- บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ณ วันที 21 เมษายน 2560 (ตามทีกระทรวง ICT กําหนด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 127 ลําดับที 13

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายอุดหนุนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ ในการดําเนินการโครงการ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ ที ชร 58401
/ว223 ลงวันที 14 กรกฎาคม 2560
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 122 ลําดับที 1

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 139,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและอัคคีภัย (00123) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 87 
ลําดับที 5 
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ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล 
งานประเพณี และวันสําคัญ

จํานวน 20,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสังใช้สมาชิก อปพร. ตังจุดบริการ เพือ
ปฏิบัติหน้าทีเฝ้าระวัง ลดอุบัติเหตุ ป้องกันและบรรเทาเหตุสาธารณ
ภัย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง
เทศกาล งานประเพณี และวันสําคัญ เช่น ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าเครืองดืมสําหรับบริการนักท่องเทียว ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและอัคคีภัย (00123) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 86 
ลําดับที 4

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันใน
พืนที

จํานวน 25,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควันในพืนที เช่น ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและอัคคีภัย (00123) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 87 
ลําดับที 9

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

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง สายส่งนําดับเพลิงชนิดยาง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและอัคคีภัย (00123)

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสําหรับบรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น เปล กรวย กระเป๋าพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและอัคคีภัย (00123)
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งบลงทุน รวม 24,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,500 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิง จํานวน 24,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิง จํานวน 1 หัว
ตังไว้ 24,500.- บาท ใช้สําหรับรถนําเอนกประสงค์ของเทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัย
 คุณลักษณะพืนฐาน
- สามารถปรับปรุงปริมาณนําได้ 4 ระดับ 30-60-95-125 GMP
(115-230-360-475/min)
- ปรับ FLASH เพือระบายสิงสกปรกทีอุดตันออกจากหัวฉีดนําได้
- หัวฉีดทําด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ มีด้ามจับแบบด้ามปืน
- มีคันโยกเปิด - ปิดนําแบบบอลวาวล์ เปิด - ปิดได้
- สามารถปรับฉีดนําเป็นลําตรง และ ฝอยนําได้
- มีข้อต่อของหัวฉีด ขนาด 1.5 นิว หรือ 2.5 นิว
- ได้รับมาตรฐาน FM และ NFPA 1964
ตังตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและอัคคีภัย (00123) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 128 
ลําดับที 3

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,451,118 บาท
งบบุคลากร รวม 906,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 906,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 864,540 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) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ 
ผู้อํานวยการกองการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)  
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งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 95,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ตังไว้ 95,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองการศึกษา
ตามมติ ก.ท.จังหวัดเชียงราย     
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 130,000 บาท

(1)  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ตังไว้  100,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ทีจําเป็นในการปฏิบัติงาน
ของกองการศึกษาและ ศพด.ทต.สิริเวียงชัย เช่น ค่าเข้าเล่ม , 
เย็บปกเอกสาร , ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)
 
(2)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ตังไว้  30,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจการ
ต่างๆ ของกองการศึกษา และ ศพด.ทต.สิริเวียงชัย เช่น 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ , ค่าสือสิงพิมพ์ และแผ่นพับ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของ 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสังจากนายก ทต.  
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินทีเป็นของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ 
เครืองปรินซ์เตอร์ เครืองปรับอากาศ บานประตู บานหน้าต่าง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) 
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของ เครืองเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ 
ทีใช้ในการปฏิบัติงานของกองการ
ศึกษาฯ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้ครัวเรือนต่างๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น จาน ช้อน ไม้กวาด แปรง สบู่ นํายาล้างห้องนํา
ผงซักฟอก นํายาล้างจาน ฯลฯ        
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) 

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา ทีใช้สําหรับเป็นอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา
เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง ตะกร้อ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ ตลับหมึกสีและขาวดํา แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นบันทึกข้อมูล
หัวเข็มเครืองปรินเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)

งบลงทุน รวม 34,578 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,578 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เอกสารแบบบานเลือนกระจกสองชัน จํานวน 4,078 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอกสารแบบบานเลือนกระจกสองชัน
จํานวน 1 ตู้ ราคา 4,078.- บาท ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 115 ซม.
ลึก 40 ซม. สูง 75 ซม. สําหรับเก็บเอกสารใน ศพด.ทต.สิริเวียงชัย
ตังตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 134 ลําดับที 2
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี  จํานวน 17,000.- บาท จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณ์พืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  192  MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base – T หรือดีกว่า จํานวนไม่กว่า 1 ช่อง  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 21 เมษายน 2560 (ตามทีกระทรวง ICT กําหนด)   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง
ครังที 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 20 ลําดับที 2
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 
1

จํานวน 7,900 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที 1 (27 หน้า/นาที) ราคา 7,900.- บาท 
จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณ์พืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง    
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi - Fi) ได้ 
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ณ วันที 21 เมษายน  2560 (ตามทีกระทรวง ICT กําหนด)   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลงครังที 1 
พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 20 ลําดับที 1

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ  ขนาด 800 VA จํานวน 5,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน  2 เครืองๆ ละ 2,800.- บาท 
คุณลักษณ์พืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ณ วันที 21 เมษายน  2560 (ตามทีกระทรวง ICT กําหนด)  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 134 ลําดับที 4

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,596,676 บาท
งบบุคลากร รวม 642,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 642,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 321,480 บาท

- เพือจ่ายเงินเดือน , เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินเพิม
ตามวุฒิให้แก่พนักงานครูเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00211)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 314,280 บาท
- เพือจ่ายค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  2  อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00211)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 7,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  2  อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00211)

งบดําเนินงาน รวม 828,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 231,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีสําหรับเด็กใน ศพด.ทต.สิริ
เวียงชัย

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที
สําหรับเด็กใน ศพด.ทต.สิริเวียงชัย เช่น ค่าป้ายโครงการ
ค่าวัสดุเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่ารถรับส่ง ค่าของทีระลึก ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 98 ลําดับที 9

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 211,200 บาท
1. ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก ตังไว้ 156,800.- บาท      
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.สิริเวียงชัย จํานวน 32 คนๆ ละ 20 บาทต่อวัน 
จํานวน 245 วัน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 119 ลําดับที 2

2. ค่าจัดการเรียนการสอน ตังไว้ 54,400.- บาท      
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.สิริเวียงชัย จํานวน 32 คนๆ ละ 1,700.- บาทต่อคน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)    

ค่าวัสดุ รวม 597,200 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 567,200 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล และนักเรียน
ประถมศึกษาปีที 1 – 6 โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 2 โรงเรียน
จํานวน 260 วัน จํานวน 264 คน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาทต่อวัน
และสําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สิริเวียงชัย 
จํานวน 260 วัน จํานวน 32 คน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาทต่อวัน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 119 ลําดับที 1
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วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษาสําหรับการจัดการเรียนการสอน
ของ ศพด.ทต.สิริเวียงชัย เช่น แบบจําลองภูมิประเทศ , แบบจําลอง
อาชีพ , สือการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) 

งบลงทุน รวม 69,316 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,316 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
ชันวางสือการเรียนการสอนแบบ 3 ชัน จํานวน 2,290 บาท
- เพือจัดซือชันวางสือการเรียนการสอน ใน ศพด.ทต.สิริเวียงชัย
จํานวน 5 ตัวๆ ละ 458.- บาท 
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม. ลึก 25 ซม. สูง 85 ซม.
ตังตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 134 ลําดับที 1

ชันวางสือการเรียนการสอนแบบ 3 ชัน 3 ประตู จํานวน 2,950 บาท
- เพือจัดซือชันวางสือการเรียนการสอน ใน ศพด.ทต.สิริเวียงชัย
จํานวน 5 ตัวๆ ละ 590.- บาท  
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม. ลึก 25 ซม. สูง 80 ซม.
ตังตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 134 ลําดับที 1

ชันวางหนังสือนิทาน จํานวน 3,626 บาท
- เพือจัดซือชันวางหนังสือ สําหรับจัดวางหนังสือนิทาน ใน ศพด.ทต.
สิริเวียงชัย จํานวน 2 ตัวๆ ละ 1,813.- บาท 
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม. ลึก 35 ซม. สูง 60 ซม. 
ตังตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 134 ลําดับที 1

โต๊ะกลุ่มกิจกรรม จํานวน 12,450 บาท
- เพือจัดซือโต๊ะกลุ่มกิจกรรม สําหรับเด็กเล็ก ใน ศพด.ทต.สิริเวียงชัย
จํานวน  2 ชุดๆ ละ 6,225.- บาท ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. โต๊ะจํานวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม.
สูง 50 ซม.

2. เก้าอี จํานวน 6 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ความสูงจากพนักพิง 50 ซม.
กว้าง 30 ซม. ความสูงด้านหน้า 25 ซม.
ตังตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 134 ลําดับที 1 
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โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) ขนาด  40  นิว จํานวน 30,000 บาท
- เพือจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิว 
จํานวน 2 เครืองๆ ละ 15,000.- บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution)1920 x 1080 พิกเซล
2) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 40 นิว
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลงและ
ภาพยนตร์
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560
(หน้า 10,66)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 134 ลําดับที 1

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองซักผ้า จํานวน 18,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม
จํานวน 1 เครือง
คุณสมบัติพืนฐาน
1) เป็นขนาดทีสามารถซักผ้าแห้งได้ครังละไม่น้อยกว่าทีกําหนด
2) เป็นเครืองแบบถังเดียว เปิดฝาบน
3) มีระบบปันแห้งหรือหมาด
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560
(หน้า 12,70)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 134 ลําดับที 5

งบเงินอุดหนุน รวม 1,056,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,056,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,056,000 บาท

1) อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย  จํานวน 780,000.- บาท
- เพือจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ในการจัดสรร
อาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที 6
จํานวน 200 วันๆ ละ 20 บาทต่อวัน จํานวน 195 คน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 119 ลําดับที 2 

2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีเวียง  จํานวน 276,000.- บาท
- เพือจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีเวียง ในการจัดสรร
อาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที 6
จํานวน 200 วันๆ ละ 20 บาทต่อวัน จํานวน 69 คน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 119 ลําดับที 2 
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 6,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 6,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 6,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ หนังสือคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ
และค่าบอกรับเป็นสมาชิกวารสาร , นิตยสาร สําหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ (00214)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 155,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทีใช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล เช่น นํายาและเคมีภัณฑ์ต่างๆ เวชภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน (00223)

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,000 บาท

1)  อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ตังไว้ 5,000.- บาท
- เพือจ่ายอุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ในการดําเนินการ
โครงการผ่าตัดทําหมันเพือลดจํานวนสุนัขและแมวทีเป็นสัตว์พาหนะของ
โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในพืนทีจังหวัดเชียงราย ปีงบ
ประมาณ 2561 ตามหนังสืออําเภอเวียงชัย ที ชร 0708/2122 ลงวัน
ที 26 มิถุนายน 2560 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน (00223) 
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 89 ลําดับที 4

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,096,790 บาท
งบบุคลากร รวม 1,638,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,638,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 963,360 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)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่  
1) ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน  1  อัตรา
2) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 531,480 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน  4  อัตรา ดังนี  
1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จํานวน  1  อัตรา  
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  
3) พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา  จํานวน  1  อัตรา
4) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จํานวน  1  อัตรา  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง 
จํานวน  4  อัตรา ดังนี  
1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จํานวน  1  อัตรา  
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  
3) พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา  จํานวน  1  อัตรา
4) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จํานวน  1  อัตรา  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

งบดําเนินงาน รวม 1,314,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 394,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 240,000 บาท

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

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ตังไว้ 100,000.- บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ให้แก่ผู้ทีได้รับแต่งตังเป็นคณะกรรมการ
ต่างๆ เช่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง คณะกรรมการประเมินผลงาน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ ค่าผ่อนชําระเงินกู้เพือทีอยู่อาศัย 
ให้แก่ พนักงานเทศบาลทีได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย    
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

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

ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 170,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ตังไว้ 120,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ทีจําเป็นในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง เช่น ค่าเข้าเล่ม เย็บปกเอกสาร ค่าจ้างเหมาตรวจสอบ
คุณภาพนําอุปโภค บริโภค และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

(2) ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบแนวเขตทีสาธารณประโยน์ 
ตังไว้ 50,000.- 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 ในการเดินทางไปราชการของ 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสังจากนายก ทต. 
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
 - ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตังไว้ 300,000.- บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดินและสิง
ก่อสร้างและทรัพย์สินทีเป็นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองปรินซ์เตอร์ เครือง
แฟ๊กซ์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ บานประตู บาน
หน้าต่าง อาคารสํานักงาน ทีดินและสิงก่อสร้าง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (การซ่อมปกติ) 
ตังไว้ 100,000.- บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมและการบํารุงรักษายานพาหนะ 
เช่น รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ส่วนกลาง รถตักหน้าขุดหลัง 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (การซ่อมกลาง) 
ตังไว้ 100,000.- บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมและการบํารุงรักษายานพาหนะทีมีอายุการใช้งาน
ครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใด
ถึงก่อน เช่น รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ส่วนกลาง รถตักหน้าขุด
หลัง 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของ เครืองเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ทีใช้ในการปฏิบัติ
งานของกองช่าง เช่น กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียว ยางลบ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 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 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของ อุปกรณ์ก่อสร้าง ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ ทต. เช่น แปรงทาสีและสีทินเนอร์ สี ท่อนํา เหล็กเส้น ตะปู ปูน
หิน ทราย ไม้ต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิงของ อุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
กิจการของ ทต. เช่น ไม้อัด สี พู่กัน ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษ
สําหรับปรินรูปภาพ ผ้าหรือกระดาษสําหรับเขียนป้าย 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 143,950 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 143,950 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 94,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมติด
ตัง จํานวน 2 เครืองๆ ละ 47,000.- บาท รวมจํานวน 94,000.- บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
1) ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ตํากว่า 36,000 บีทียู
2) ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3) เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  
4) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง
และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้  
6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 
7) การติดตังเครืองปรับอากาศ
    (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี
    - สวิตช์ 1 ตัว
    - ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
    - สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร     
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560
(หน้า 22,87) 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 131 ลําดับที 4 

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 6,150 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานระดับ 3-6 (โต๊ะเหล็ก) จํานวน 1
 ตัว ราคา 6,150.- บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. มีลินชัก
กลาง มีตู้เก็บเอกสารด้านซ้ายมือและมีตู้เก็บเอกสารด้านขวามือ 
ตังตามราคาท้องตลาด 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 131 ลําดับที 6
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ค่าตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 1 ตู้ 
ราคา 5,500.- บาท
คุณลักษณะ
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560 
(หน้า 24,90)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 131  ลําดับที 5 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง 
คุณลักษณะพืนฐาน                             
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดี
กว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และ
มีหน่ายประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจําขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ       
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว  จํานวน 1 หน่วย
จํานวน 1 เครือง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 21 เมษายน 2560 (ตามทีกระทรวง ICT กําหนด)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 131 ลําดับที 1 
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ค่าเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 7,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 ตังไว้ 7,900.- บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3 A4 Letter Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ณ วันที 21 เมษายน 2560 (ตามทีกระทรวง ICT กําหนด)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 131 
ลําดับที 3

ค่าเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 8,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครืองๆ ละ 2,800.- บาท  
คุณลักษณะพืนฐาน                             
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จํานวน 3 เครือง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ณ วันที 21 เมษายน 2560 (ตามทีกระทรวง ICT กําหนด)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 131 
ลําดับที 2

งานสวนสาธารณะ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานสวนสาธารณะ
(00243) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 4 หน้าที 103 ลําดับที 4
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,300,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการกําจัดขยะมูลฝอยของประชาชนใน
เขตพืนทีเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย เช่น ค่าเช่าเตาเผาขยะ , ค่าจ้าง
เหมา (แรงงาน) จัดเก็บขยะมูลฝอย และค่าจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล (00244)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 155,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี/แผนชุมชน/แผนดําเนินงาน 
และการติดตามประเมินผลแผน

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี/แผน
ชุมชน/แผนดําเนินงาน และการติดตามประเมินผลแผน เช่น ป้าย
โครงการ ค่าอาหาร,อาหารว่าง ค่าวัสดุเครืองเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถินสีปี
ของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 95 ลําดับที 13

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันยาเสพติดโลก จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ในวันยาเสพติดโลก เช่น ค่าป้ายโครงการ สือประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถิน
สีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 92 ลําดับที 2 

ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบตรามาธิบดี จักรีนฤบดิน
ทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช มหิตลาธิเบตรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรม
นาถบพิตร เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 93
 ลําดับที 8
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ติดเชือเอดส์

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชือเอดส์ เช่น ค่าป้ายโครงการ
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 93
 ลําดับที 9 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีพประชาชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีพ 
แก่ประชาชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครืองเขียนแบบพิมพ์  
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 93 ลําดับที 7

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานโครงการเสริมสร้าง   
ความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครืองเขียน
แบบพิมพ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถิน
สีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 95 ลําดับที 15 

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 25,000 บาท

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงชัย ตังไว้  25,000.- บาท
- เพือจ่ายอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ
เวียงชัย (ศป.ปส.อ.เวียงชัย) ในการดําเนินการโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอําเภอเวียงชัย ตามหนังสืออําเภอเวียง
ชัย ที ชร 0718.1/2351 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถินสีปี
ของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 117 ลําดับที 1 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์อําเภอเวียงชัย จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์
อําเภอเวียงชัย เช่น ค่าจัดสนาม เงินรางวัล ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 
หน้าที 99 ลําดับที 3

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เด็ก และเยาวชน เทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัยต้านยาเสพติด

จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน 
เด็กและเยาวชน เทศบาลตําบลสิริเวียงชัยต้านยาเสพติด เช่น ค่าจัด
สนาม เงินรางวัล ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) และแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
ของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
หน้าที 102 ลําดับที 17

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "สิริเวียงชัยคัพ" จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน
“สิริเวียงชัยคัพ” เช่น ค่าจัดสนาม เงินรางวัล ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
หน้าที 99 ลําดับที 2

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันเปตองสัมพันธ์เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัย

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขันเปตองสัมพันธ์
เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย เช่น ค่าจัดสนาม เงินรางวัล ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) และแผนพัฒนาท้องถินสีปี
ของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
หน้าที 99 ลําดับที 4

ค่าใช้จ่ายโครงการพืนทีสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการพืนทีสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เครืองเขียน แบบ
พิมพ์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) และแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
ของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
หน้าที 99 ลําดับที 1
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ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าตกแต่งสถานที ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) และแผนพัฒนาท้องถินสีปี
ของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
หน้าที 99 ลําดับที 5

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก ใน ศพด.ทต.สิริเวียงชัย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก 
ใน ศพด.ทต.สิริเวียงชัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าถ่าย
เอกสาร ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) และแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
ของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
หน้าที 100 ลําดับที 6

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 177,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานหรือร่วมงาน รัฐพิธี 
งานประเพณี งานวันสําคัญและพิธีการต่างๆ ของทางราชการและในท้อง
ถิน
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการคนดีศรีสิริเวียงชัย จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมโครงการคนดีศรี
สิริเวียงชัย เช่น ค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดเตรียม
สถานที ฯลฯ                                            
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 
หน้าที 102 ลําดับที 16

ค่าใช้จ่ายโครงการถวายเทียนพรรษาและเข้าวัดฟังธรรม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการถวายเทียนพรรษา และ
เข้าวัดฟังธรรม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตกแต่งขบวนแห่เทียน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 
หน้าที 100 ลําดับที 8

ค่าใช้จ่ายโครงการปราชญ์ชาวบ้านบนภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการปราชญ์ชาวบ้านบนภูมิ 
ปัญญาท้องถิน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 16 ลําดับที 1

วันทีพิมพ์ : 1/9/2560  08:55:49 หน้า : 39/44



ค่าใช้จ่ายโครงการป๋าเวณีปีใหม่เมืองสรงนําพระสังฆาธิการและสูมาคารวะผู้
สูงอายุ

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการป๋าเวณีปีใหม่เมืองสรงนํา 
พระสังฆาธิการและรดนําดําหัวผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้าง
เครืองเสียง ค่าอาหาร ค่าของสําหรับใช้รดนําดําหัวตามประเพณี ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)    
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 
หน้าที 101 ลําดับที 12

ค่าใช้จ่ายโครงการพุทธบุตรพุทธธิดา จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมโครงการพุทธบุตร
พุทธธิดา เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์เครืองเขียน ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ                                          
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 
หน้าที 102 ลําดับที 14

ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสํานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสํานึกต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าพระบรม
รูปจําลอง ค่าจัดนิทรรศการ ฯลฯ                                          
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 
หน้าที 102 ลําดับที 15

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบชะตาหนองหลวงและบวงสรวงสิงศักดิสิทธิ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการสืบชะตาหนองหลวง
และบวงสรวงสิงศักดิสิทธิประจําปี เช่น ค่าป้ายโครงการ   
ค่าจ้างเครืองเสียง ค่าเครืองสักการะสืบชะตา ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)    
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 
หน้าที 102 ลําดับที 13

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานเรียนรู้การประกอบศาสนพิธี จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสาน
เรียนรู้การประกอบศาสนพิธี เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
พิธีทางศาสนา ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 
หน้าที 100 ลําดับที 7
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 17,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา สําหรับใช้ในการประกอบพิธีทาง
ศาสนา จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 8,500.- บาท  
คุณลักษณะพืนฐาน
1) ทําด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิว
2) มีฐานรองโต๊ะหมู่
3) มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิน
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560
(หน้า 24,90)
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 
หน้าที 135 ลําดับที 3
 

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงชัย   
โครงการจัดกิจกรรมในงานวันสําคัญของชาติและกิจกรรมประเพณีท้อง
ถิน ตามหนังสือที ชร 0717.1/2351 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (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 ค่าจ้างเหมาจัดทํา
วาสาร ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย
แผนทีท่องเทียว ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว (00264) 
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4 หน้าที 104 ลําดับที 1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 5,114,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,114,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,114,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้ควัน บริเวณสุสานบ้านด้าย หมู่ที 20 จํานวน 3,200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้ควัน บริเวณสุสาน
บ้านด้าย หมู่ที 20 ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 7.00 ม. พร้อมห้องเตาเผา
ระบบไฟฟ้า ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 5.00 ม. จํานวน 1 เตา
ตามแบบของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ตามรายละเอียดของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน (00312) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 1 หน้าที 80 ลําดับ
ที 124       

โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจศพในบริเวณสุสาน บ้านศรีเวียง 
หมู่ที 3

จํานวน 1,184,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจศพในบริเวณ
สุสาน บ้านศรีเวียง หมู่ที 3 ขนาดกว้าง 5.50 - 6.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร สูง 4.80 - 5.00 เมตร ตามแบบของเทศบาลตําบล  
สิริเวียงชัย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรายละเอียดของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน (00312) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 1 หน้าที 52 ลําดับที 6    

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ สุสานบ้านปง หมู่ที 6 จํานวน 730,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ สุสานบ้านปง
หมู่ที 6 ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 5.30 เมตร ตาม
แบบของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
รายละเอียดของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน (00312) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 1 หน้าที 59 ลําดับที 37  

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 วัสดุ
เพาะชํา ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการ
เกษตร (00321)
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 8,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 8,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 8,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระ
เกียรติ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ (00322) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียง
ชัย (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 5 หน้าที 106 ลําดับที 2 

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่ากล้าพันธุ์ไม้ ค่าปุ๋ย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งนําและ 
ป่าไม้ (00322) และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียง
ชัย (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 5 หน้าที 106 ลําดับที 4 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,877,446 บาท
งบกลาง รวม 15,877,446 บาท
งบกลาง รวม 15,877,446 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที
สุด ที มท .0809.5/ว9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม 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 11,242,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุ สําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ทีมีสิทธิได้รับ ในเขตพืนทีเทศบาลตําบลสิริเวียง
ชัย ดังนี
1. ผู้สูงอายุทีมีอายุตังแต่ 60-69 ปี จํานวน 960 รายๆ ละ 600 บาท
2. ผู้สูงอายุทีมีอายุตังแต่ 70-79 ปี จํานวน 301 รายๆ ละ 700 บาท
3. ผู้สูงอายุทีมีอายุตังแต่ 80-89 ปี จํานวน 174 รายๆ ละ 800 บาท
4. ผู้สูงอายุทีมีอายุตังแต่ 90 ปีขึนไป จํานวน 11 รายๆ ละ 1,000 บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 96 ลําดับที 2
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,976,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้พิการ สําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม 
ให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ทีมีสิทธิได้รับ ในเขตพืนทีเทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัย จํานวน 310 รายๆ ละ 800.- บาท/เดือน
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 96 ลําดับที 1

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 444,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ ในเขตพืนที
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย จํานวน 74 รายๆ ละ 500.- บาท/เดือน 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
และแผนพัฒนาท้องถินสีปีของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 96 ลําดับที 3 

สํารองจ่าย จํานวน 301,246 บาท
- เพือจ่ายเป็นรายจ่ายกรณีจําเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินหรือบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนในเขตพืนทีเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 193,400 บาท
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตังไว้ 150,000 บาท 
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)    
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 

2. ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  
ตังไว้  43,400.- บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.) 
โดยคํานวณอัตราร้อยละ 0.00167
ของงบประมาณรายรับจริงของปีทีผ่านมา 
(รายรับไม่รวมเงินอุดหนุนปี 2559  25,944,670.60 บาท
= 25,944,670.60 x 0.00167 = 43,327.59 บาท)
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 

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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
ประจําปี ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2546 และหนังสือกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว.29 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559
(ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนทัวไป) 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
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