
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
อําเภอ เวียงชัย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,250,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,377,390 บาท

งบบุคลากร รวม 8,750,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่
1) นายกเทศมตรีตําบลสิริเวียงชัย จํานวน 28,800.- บาท/เดือน
2) รองนายกเทศมนตรีตําบลสิริเวียงชัย
จาํนวน 2 คนๆ ละ 15,840.- บาท/เดอืน
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จาํนวน 180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ให้แก่
1) นายกเทศมตรีตําบลสิริเวียงชัย จํานวน 6,000.- บาท/เดือน
2) รองนายกเทศมนตรีตําบลสิริเวียงชัย
จาํนวน 2 คนๆ ละ 4,500.- บาท/เดอืน
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่
1) นายกเทศมตรีตําบลสิริเวียงชัย จํานวน 6,000.- บาท/เดือน
2) รองนายกเทศมนตรีตําบลสิริเวียงชัย
จาํนวน 2 คนๆ ละ 4,500.- บาท/เดอืน
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่
1) เลขานุการนายกเทศมตรีตําบลสิริเวียงชัย
จํานวน 10,080.- บาท/เดือน
2) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลสิริเวียงชัย จํานวน 7,200.- บาท/เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่
1) ประธานสภาเทศบาล  จํานวน 15,840.- บาท/เดือน
2) รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 12,960.- บาท/เดือน
3) สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คนๆ ละ 10,080.- บาท/เดือน
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,902,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,664,040 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืน,เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปีและเงนิเพิม่
ตามวุฒ ิใหแ้ก่พนกังานเทศบาล จาํนวน 13 อตัรา ดงันี้
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) นักจัดการงานทั่วไป  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
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นเงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืน ใหแ้ก่ ปลดัเทศบาลตาํบล
สริเิวียงชยั จาํนวน 1 อตัรา  
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาล จาํนวน 4 อตัรา

1) ปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา
2) รองปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา
3) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา
4) หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 872,040 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้ง
ท ั่วไป จาํนวน 7 อตัรา ดงัน้ี
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 อัตรา
3) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จํานวน 1 อัตรา
4) พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 4 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111) 
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เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จํานวน 96,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 7 อัตรา ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 อัตรา
3) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จํานวน 1 อัตรา
4) พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 4 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111) 

งบดําเนินงาน รวม 3,410,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 660,000 บาท

(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้  450,000.-  บาท
    - เพือ่จ่ายเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ ใหแ้ก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสํานักปลัดเทศบาล  ตามมติ ก.ท.จังหวัด 
เชียงราย
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่วัไป (00110) งานบรหิารงานท่วัไป 
(00111) 

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ต่างๆ  ตั้งไว้ 10,000.-  บาท 
    - เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน  ใหแ้ก่ผูท้ีไ่ดร้บัแต่งต ั้งเป็นคณะกรรม
การต่างๆ เช่น คณะกรรมการประเมนิผลงาน  คณะกรรมสอบคดัเลือก
ตา่งๆ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานท ั่วไป
(00111)

(3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  ตั้งไว้ 200,000.-  บาท 
    - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทน ใหแ้กเ่จา้หน้าที่ในการเลือกต ั้งตา่งๆ 
เชน่ การเลือกต ั้งผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ การทาํประชาพจิารณ์ ฯลฯ 
ตามที่กฎหมายกาํหนด  
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป (00110) งานบรหิารท่ัวไป (0
0111)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 360,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้น ค่าเช่าซ้ือ ค่าผ่อนชาํระเงนิกูเ้พือ่ทีอ่ยู่อาศยั 
ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาลทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้บกิจ่าย    
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่วัไป (00110) งานบรหิารท่วัไป 
(00111)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาล 
และผูม้สีทิธิ์เบกิจ่าย
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111)
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ค่าใช้สอย รวม 1,655,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่กจิการ 
ต่างๆ ของเทศบาลตาํบลสริเิวียงชยั เช่น ค่าป้ายประชาสมัพนัธ์ ค่าสือ่
สิง่พมิพ์และแผ่นพบัต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั�วไป (00110) งานบรหิารทั�วไป 
(00111)

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 550,000 บาท
- เพ่ือจา่ยเป็ นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ ที่จาํเป็นในการปฏบิตังิาน 
ของเทศบาลตาํบล เชน่ คา่ดดูสว้ม คา่กาํจดัปลวก คา่เขา้เลม่ เย็บปก 
เอกสาร คา่ระวางบรรทกุ คา่ตดิต ั้งระบบอนิเตอร์เน็ต และคา่จา้งเหมา 
บรกิารอื่นๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป (00110) งานบรหิารท่ัวไป 
(00111)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดีต่างๆ กับศาล ของเทศบาล 
ตาํบลสริเิวียงชยั  
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว้ 10,000.- บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่า
ใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่ง
จําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ในการรับรองต้อนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือสั่ง
การ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

 (2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการฯ ตั้งไว้ 30,000.- บาท  
     - เพ่ือจา่ยเป็นคา่อาหาร คา่เคร่ืองดื่มตา่งๆ เคร่ืองใชใ้นการเล้ียงรบัรอง
และคา่บรกิารอื่นๆ ซึ่งจาํเป็นตอ้งจา่ยที่เกี่ยวกบัการเล้ียงรบัรองในการ 
ประชุม รวมถงึผูเ้ขา้รว่มประชุมอื่นๆ และเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งซึ่งเขา้รว่ม
ประชุมในการประชุมสภาทอ้งถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุ
กรรมการที่ไดแ้ตง่ต ั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบยีบ หรือหนงัสอืส ั่งการ 
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวา่ง องคก์รปกครองสว่น 
ทอ้งถิ่น กบั องคก์รปคกรองสว่นทอ้งถิ่น หรือ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น
กบั รฐัวสิาหกจิหรือเอกชน ตามหนงัสอืส ั่งการที่ มท 0808.4/ว 2381 
ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม 2548
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป (00110) งานบรหิารท่ัวไป 
(00111)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย สัญจรพบประชาชน จํานวน 5,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในโครงการเทศบาลตาํบลสริเิวียงชยั สญัจร 
พบประชาชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวสัด ุ
เครือ่งเขยีนแบบพมิพ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่ายค่าใชจ้่ายใน 
การจดังาน การจดัการแข่งขนักฬีาและการส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนั 
กฬีาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบลสริเิวียงชยั 
(พ.ศ.2561 - 2565) ยทุธศาสตร์ที ่6 หน้าที ่142 ลาํดบัที ่1 

ค่าใช้จ่ายโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็ นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในโครงการปล่อยพนัธ์ปุลาเฉลมิพระ 
เกยีรติ เช่น ค่าป้ ายโครงการ ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าวสัดุ 
อปุกรณ์ ฯลฯ
เป็ นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่ายค่าใชจ้่ายใน 
การจดังาน การจดัการแข่งขนักฬีาและการส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนั
กฬีาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่วัไป (00110) งานบรหิารท่วัไป 
(00111) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบลสริเิวียงชยั 
(พ.ศ.2561 - 2565) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้าที ่141 ลาํดบัที ่1 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
และสมาชิกสภา ทต. เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเขา้รบัการฝึกบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111)

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร จํานวน 250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรขององค์
กรในการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ทต. ผู้นําชุมชน พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างของ ทต. เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเขา้รบัการฝึกบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111) 
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ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
- เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการดาํเนินงานตามโครงการวนั
เทศบาล วนัที่ 24 เมษายน เชน่ คา่ป้ายโครงการ สื่อประชาสมัพนัธ์  
คา่วสัด ุอปุกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน 
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
กฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111)

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
- เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในโครงการสง่เสรมิประชาธปิไตย
ในชุมชน เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ 
คา่อาหาร , อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 8 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
- เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการเดนิทางไปราชการของคณะผูบ้รหิาร
สมาชกิสภา ทต. พนกังานเทศบาล พนกังานจา้ง หรือผูไ้ดร้บัคาํส ั่ง 
จากนายก ทต. เชน่ คา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คา่พาหนะคา่เชา่ที่พกั  
คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเขา้รบัการฝึกบรมของเจา้หน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111)

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งต่างๆ จํานวน 200,000 บาท
- เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการเลือกต ั้งตามที่ คณะกรรมการการ 
เลือกต ั้งกาํหนด เชน่ การเลือกต ั้งผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ การทาํประชา 
พจิารณ์ ฯลฯ ตามที่กฎหมายกาํหนด  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2561
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111) 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 260,000 บาท
- ค่าบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 60,000.- บาท 
    - เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิ เพือ่ใหส้ามารถใชง้าน
ไดต้ามปกต ิเช่น เครือ่งพมิพ์ดดี เครือ่งปริ้นซ์เตอร์ เครือ่งแฟ๊กซ์ เครื�อง 
ตดัหญา้ เครือ่งคอมพวิเตอร์ รถจกัรยานยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111)   

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (การซ่อมปกติ) 
ตั้งไว้ 150,000.- บาท 
    - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมและการบาํรุงรกัษายานพาหนะ เชน่ 
รถจกัรยานยนต์สว่นกลาง รถยนต์สว่นกลาง รถบรรทกุนํ้า รถบรรทกุ 
ขยะ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111)   

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (การซ่อมกลาง) 
ตั้งไว้ 50,000.- บาท 
    - เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและการบาํรุงรกัษายานพาหนะ ทีม่อีาย ุ
การใชง้านครบ 6 ปี หรือระยะทางใชง้านครบ 120,000 กโิลเมตร 
เช่น รถจกัรยานยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111)

ค่าวัสดุ รวม 635,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดสุิง่ของ เครือ่งใชส้าํนกังาน เครือ่งเขยีนแบบพมิพ์ 
ต่างๆ ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานของสาํนกัปลดั ทต. งานตรวจสอบภายใน
และงานกจิการสภา ทต.เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ  เครื่องใช้ครัวเรือนต่างๆ เช่น ถ้วย จาน ช้อน 
ไมก้วาด แปรง สบู่ น้ํายาลา้งหอ้งน้ํา ผงซกัฟอก น้ํายาลา้งจาน ฯลฯ         
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดสุิง่ของ อปุกรณ์ก่อสรา้ง ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน
ของ ทต. เช่น แปรงทาสแีละสทีนิเนอร์ ท่อน้ํา เหล็กเสน้ ตะป ูปนู หนิ
ทราย ไมต้่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดสุิง่ของเครือ่งใช ้สาํหรบัใชก้บัยานพาหนะของ 
เทศบาล เช่น ล็อคพวงมาลยั ล็อคเกยีร์ สญัญาณไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี ่
ยางนอก ยางใน สายซาร์ตพ่วงแบตเตอร์รี ่ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 370,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่านํ้ามนัเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ต่างๆ เช่น น้ํามนัดเีซล น้ํามนั 
เบนซนิ น้ํามนัซุปเปอร์ น้ํามนัเครือ่งสาํหรบัใชก้บัยานพาหนะส่วนกลาง
รถบรรทกุนํ้า รถบรรทกุขยะ รถตกัหน้าขดุหลงั เครือ่งตดัหญา้
เครือ่งพ่นหมอกควนัและอปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานของเทศบาล 
ทีจ่าํเป็นตอ้งใชนํ้้ามนั เช้ือเพลงิและหล่อลืน่ต่างๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั�วไป (00110) งานบรหิารทั�วไป 
(00111)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ 
แบบเลเซอร์ ตลับหมึกสีและขาวดํา แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นบันทึกข้อมูลแบบ 
ต่างๆ  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป (00111)

งบลงทุน รวม 216,990 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 216,990 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 42,890 บาท
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ตั้งไว้ 42,890.- บาท แยกเป็น

1. เก้าอี้สํานักงานหุ้มหนังพนักพิงสูง จํานวน 3 ตัว
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อเกา้อี้สาํนกังาน 
จาํนวน 3 ตวัๆ ละ 3,700.- บาท  รวมจาํนวน 11,100.- บาท  
เป็นเกา้อี้หุม้หนงัพนกัพงิสงู มลีอ้เลือ่นเหล็กซุปโครเมีย่ม 5 แฉก 
มโีชค๊ ปรบัระดบัสงูตํ่าได้
1. เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989
ลงวนัที ่22 มถินุายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558
ต ั้งตามราคาทอ้งตลาด  
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111)

2. เก้าอี้สํานักงานหุ้มหนัง จํานวน 17 ตัว
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
จํานวน 17 ตัวๆ ละ 1,870.- บาท  รวมจํานวน 31,790.- บาท  
เป็นเก้าอี้บุหนัง แบบมีท้าวแขน มีพนักพิง
1. เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989
ลงวนัที ่22 มถินุายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558
ต ั้งตามราคาทอ้งตลาด 
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111)

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 60,400 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมติด
ตั้ง จํานวน 2 เครื่อง ราคา 60,400.- บาท ดังนี้

1. แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 32,400.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัด
ซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) 
สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
- สวิตช์ 1 ตัว
- ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
- สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

1. เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989
ลงวนัที ่22 มถินุายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานงบประมาณ ธันวาคม 2561
(หน้า 20 , 73)     
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111) 

2. แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 28,000.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
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ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัด
ซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) 
สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
- สวิตช์ 1 ตัว
- ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
- สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

1. เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989
ลงวนัที ่22 มถินุายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานงบประมาณ ธันวาคม 2561
(หน้า 21 , 73)     
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111) 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 9,500.- บาท 
 คุณลักษณะพื้นฐาน
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี  
4) พร้อมใบมีด
1. เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989
ลงวนัที ่22 มถินุายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานงบประมาณ ธันวาคม 2561
(หน้า 10 , 58)     
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111)
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ค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าร้อน - เย็น จํานวน 11,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าร้อน – เย็น ชนิดถังควํ่า สําหรับบริการ
ประชาชน จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 5,600.- บาท 
 คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถทํานํ้าร้อน นํ้าเย็น
- มีไฟแสดงฐานะการทํางาน 
- มีตู้เย็นขนาดเล็กบรรจุ 20 ลิตร  
- กําลังไฟทําความร้อนไม่น้อยกว่า 420 วัตต์
- กําลังไฟความเย็นไม่น้อยกว่า 150 วัตต์
1. เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989
ลงวนัที ่22 มถินุายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558
ต ั้งตามราคาทอ้งตลาด
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000.- บาท  
 คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อย
กว่า 3 MB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
  หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน  1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- มชี่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด 
แบบ FHD (1920 x 1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
จํานวน 2 เครื่อง 
1. เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989
ลงวนัที ่22 มถินุายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558
ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562 (ตามทีก่ระทรวง ICT กาํหนด)
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111)
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ สาํหรบังานสาํนกังาน 
จาํนวน  1  เครือ่ง
 คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อย
กว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จาํนวน 1 หน่วย
- มจีอภาพทีร่องรบัความละเอยีดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 pixel และ 
มขีนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว
- มชี่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า ไม่น้อยกว่า
 3 ช่อง
- มชี่องเชือ่มต่อแบบ HDMI หรือ VGA จาํนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มชี่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีว่า จาํนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใชง้านไดไ้ม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) Bluetooth
จาํนวน 1 เครือ่ง 
1. เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989
ลงวนัที ่22 มถินุายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558
ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562 (ตามทีก่ระทรวง ICT กาํหนด)
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111) 
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าเครือ่งพมิพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ส ี
จาํนวน 1 เครือ่ง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier และ Scanner 
ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับบกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า 
ต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย 
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interfac) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n)ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (ตามที่กระทรวง ICT กําหนด)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่วัไป (00110) งานบรหิารท่วัไป 
(00111)
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 8,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 4,300.- บาท 
 คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย 
กว่า 20 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาท ี(ipm)  
- มคีวามเร็วในการพมิพ์ร่างสสีาํหรบักระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 
10 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาท ี(ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย 
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
จํานวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (ตามที่กระทรวง ICT กําหนด)
1. เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989
ลงวนัที ่22 มถินุายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111) 

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จํานวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (ตามที่กระทรวง ICT กําหนด)
1. เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989
ลงวนัที ่22 มถินุายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารท ั่วไป 
(00111)
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ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 4,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จํานวน 7 เครื่องๆ ละ 700.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562      
(ตามที่กระทรวง ICT กําหนด)
1. เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989
ลงวนัที ่22 มถินุายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 151 ลําดับที่ 1

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 12,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 12,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งทาํการสาํรวจความพงึพอใจในการรบับรกิารของ
ผูใ้ช ้บรกิารงานของเทศบาลตาํบลสริเิวียงชยั  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 145 ลําดับที่ 2

งานบริหารงานคลัง รวม 4,846,120 บาท
งบบุคลากร รวม 2,919,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,919,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,541,720 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน , เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินเพิ่มตาม
วุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 8 อัตรา ดังนี้
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
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั 
(00113) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      จํานวน 1 อัตรา
2) เจ้าพนักงานพัสดุ                       จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั 
(00113) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่
1) ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง         จํานวน 1 อัตรา
3) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้            จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั 
(00113) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,800 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้ง
ท ั่วไป จาํนวน 2 อตัรา ดงัน้ี
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา
2) คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั 
(00113)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา
2) คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั 
(00113)

งบดําเนินงาน รวม 1,839,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 499,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 253,800 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลั
ประจาํปี) ใหแ้ก่พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้งกองคลงั 
ตามมต ิก.ท.จงัหวดัเชียงราย
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั 
(00113)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน 
เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ 
วนัหยดุราชการ
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั 
(00113)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 216,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้น เช่าซ้ือ ค่าผ่อนชาํระเงนิกูเ้พือ่ทีอ่ยู่อาศยั 
ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาลทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้บกิจ่าย
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั 
(00113)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาลและ
ผูม้สีทิธิ์เบกิจ่าย
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั 
(00113)

ค่าใช้สอย รวม 685,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 450,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของกอง 
คลัง เช่น ค่าเข้าเล่ม เย็บปกเอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้าเหมาสํารวจ 
ข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาคสนามในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสิร ิ
เวียงชยั และค่าจา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั 
(00113)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใชจ้่ายโครงการพฒันาระบบบรหิารงานการเงนิ งานจดัเก็บรายได ้
และงานพสัดุ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินการโครงการพัฒนาระบบ 
บรหิารงานการเงนิ งานจดัเก็บรายได ้และงานพสัด ุใหแ้ก่พนกังาน
เทศบาล พนกังานจา้ง สมาชกิสภาฯ กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น และผูม้คีวาม
สนใจเกีย่วกบัระบบงานของกองคลงั เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วทิยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดืม่ ค่าวสัดุ อปุกรณ์ในการ
อบรม ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารัยการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 143 ลําดับที่ 7

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้ เช่น ธรรมเนียมในการขอคัดสําเนาข้อมูลที่ดิน ค่าถ่ายระวางที่ดินและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ภาษี ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กําหนดเวลารับชําระภาษีพร้อมติดตั้ง ค่า
ทําป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ภาษีและค่า
ธรรมเนียมอื่นและรูปแบบต่างๆ ค่าจัดทําสติ๊กเกอร์ PVC สําหรับติดหน้า
บ้านผู้ชําระค่าขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
2. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3
/ว483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
3. เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 143 ลําดับที่ 5
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ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษี
ป้าย

จํานวน 20,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็ นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการดาํเนินการโครงการอบรมใหค้วามรู ้
เกีย่วกบัภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง ภาษีป้าย ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ใหแ้ก่พนกังานเทศบาล พนกังานจา้ง คณะผูบ้รหิาร/สมาชกิ
สภาเทศบาล กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น/ตวัแทน และประชาชนทีส่นใจ 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครือ่งดืม่ ค่าวสัด ุอปุกรณ์ในการอบรม ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 143 ลําดับที่ 5

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรี เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได ้
ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปริ้นซ์เตอร์ เครื่องแฟกซ์ เครื่อง 
คอมพวิเตอร์ เครือ่งปรบัอากาศ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั 
(00113)

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดสุิง่ของ เครือ่งใชส้าํนกังาน เครือ่งเขยีนแบบพมิพ์ 
ต่างๆ ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานของกองคลงั เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ 
นํ้าดืม่ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั 
(00113)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ 
แบบเลเซอร์ ตลับหมึกสีและขาวดํา แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นบันทึกข้อมูลแบบ 
ต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั 
(00113) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 455,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาล , อาคารและสิ่งก่อสร้าง 
อืน่ทีเ่ป็นทรพัย์สนิของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั 
(00113)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา สําหรับสํานักงานเทศบาล , อาคารและสิ่งก่อ 
สรา้งอืน่ทีเ่ป็นทรพัย์สนิของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั 
(00113)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์ และค่าใช้บริการเลขหมาย 
สาํหรบัเชือ่มต่ออนิเตอร์เน็ต ในสาํนกังานเทศบาลตาํบลสริเิวียงชยั
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั 
(00113)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่งจดหมาย เอกสารพัสดุไปรษณียภัณฑ์ ค่าดวง 
ตราไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสิร ิ
เวียงชยั ทีท่ีท่าํการไปรษณีย์เรียกเก็บ
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั 
(00113)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ของ 
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย เช่น ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าโดเมน 
แนม ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั 
(00113)
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งบลงทุน รวม 47,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 5,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวดํา (18 หน้า/นาที )  
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
     -   มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
     -   มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
     -   มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
     -   มีช่องเชื่อมต่อ  (interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
     -   มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150  แผ่น
     -   สามารถใช้ได้กับ A 4, Letter, Legal และ Custom
จํานวน 2 เครื่อง  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 
ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558
ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562 (ตามทีก่ระทรวง ICT กาํหนด)
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่วัไป (00110) งานบรหิารงานคลงั 
(00113)

ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จํานวน 32,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA  จํานวน 1 เครื่อง
ราคา 32,000.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
    -  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 KVA (2,100 Watts)
    -  มีช่วงแรงดันไฟฟ้า   Input  (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25%
    -  มีช่วงแรงดันไฟฟ้า   Output  (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5%
    -  สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
จํานวน 1 เครื่อง  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน 
ที ่15 มนีาคม 2562 (ตามทีก่ระทรวง ICT กาํหนด)
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั 
(00113)

ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 4
 เครื่องๆ ละ 2,500.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
    -  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
    -  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
จํานวน 4 เครื่อง  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558
ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
ณ วนั ที ่15 มนีาคม 2562 (ตามทีก่ระทรวง ICT กาํหนด)
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั 
(00113)
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลเมืองชุม จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายอุดหนุนเทศบาลตําบลเมืองชุม ในการดําเนินโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถิ่น (สถานที่กลาง) ในพ้ืนที่อาํเภอเวียงชยั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลงั 
(00113) และแผนพฒันาทอ้งถิ่นของเทศบาลตาํบลสริเิวียงชยั 
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 144 ลําดับที่ 9

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 360,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

ค่าตอบแทน อปพร. ตั้งไว้  30,000.-  บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. โดยปฏิบัติตามระเบียบคณะ
กรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสา
สมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 เป็นไปตาม
หนังสือ ที่ มท 0808/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 และเป็นไปตาม
หนังสือ ที่ มท 0808/ว0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและอัคคีภัย (00123)

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
- เพ่ือเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในโครงการซกัซอ้มแผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั เชน่ คา่ป้ายโครงการ คา่ตอบแทนวทิยากร 
คา่วสัด ุอปุกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและอัคคีภัย (00123) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 116 ลําดับที่ 5 
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ค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล 
งานประเพณีและวันสําคัญ

จํานวน 15,000 บาท

- เพ่ือเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการส ั่งใชส้มาชกิ อปพร. ต ั้งจุดบรกิาร เพ ื�อ 
ปฏบิตัหิน้าที่เฝ้าระวงั ลดอบุตัเิหต ุป้องกนัและบรรเทาเหตสุาธารณภยั 
พกัตดิตอ่สอบถามเสน้ทางการเดนิทาง ตามโครงการรณรงคป้์องกนัการ
เกดิอบุตัเิหตบุนทอ้งถนนชว่งเทศกาล งานประเพณี และวนัสาํคญั เชน่ 
คา่ป้ายโครงการ ป้ายประชาสมัพนัธ์ ป้ายรณรงค ์คา่เคร่ืองดื่มสาํหรบั
บรกิารนกัทอ่งเที่ยว ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเขา้รบัการฝึกบรมของเจา้หน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่าย 
พลเรือนและอคัคภียั (00123) และแผนพฒันาทอ้งถิ่นของเทศบาล
ตาํบลสริเิวียงชยั (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 115 
ลาํดบั ที่ 4

คา่ใชจ้า่ยโครงการณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั
ในพ้ืนที่

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควันในพื้นที่ เช่น ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและอัคคีภัย (00123) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 117 ลําดับที่ 10 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 80,000 บาท
- เพ่ือเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เชน่ 
คา่ป้ายโครงการ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่วสัด ุอปุกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือนและอคัคภียั (00123) และแผนพฒันาทอ้งถิ่นของเทศบาล 
ตาํบลสริเิวียงชยั (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ที ่ 2 หน้าที ่116 
ลาํดบัที ่8 
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ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่จําเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันอันตราย เช่น เสื้อแขนยาว เสื้อแขนสั้น กางเกงขายาว กางเกงขา
สั้น รองเท้ายาง หมวก ถุงมือ หน้ากาก เสื้อกันฝน ฯลฯ และวัสดุเครื่องแต่ง
กายผู้ปฏิบัติการด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น  ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง สายยางดับเพลิง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสําหรับบรรเทาสาธารณภัย  เช่น เปล กรวย กระเป๋า
พร้อมอุปกรณ์ ปฐมพยาบาล ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,487,780 บาท

งบบุคลากร รวม 989,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 989,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 803,640 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน,เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินเพิ่มตาม
วุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
2) นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
3) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ เจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)
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เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จํานวน 12,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่ค่าครองชีพช ั่วคราว ใหแ้ก่พนกังานจา้ง
ท ั่วไป จาํนวน 1 อตัรา

งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 140,000 บาท

เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ ต ั้งไว ้140,000.- บาท
- เพือ่จ่ายเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลั 
ประจาํปี) ใหแ้ก่พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง กองการศกึษา
ตาม มต ิก.ท.จงัหวดัเชียงราย
ปรากฏในแผนงานการศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการ 
ศกึษา (00211)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)

ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจการ
ต่างๆ ของกองการศึกษาและ ศพด.ทต.สิริเวียงชัย เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ , ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ และแผ่นพับ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
ของกองการศึกษาและ ศพด.ทต.สิริเวียงชัย  เช่น ค่าเข้าเล่ม , 
เย็บปกเอกสาร , ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสั่งจากนายก ทต.  
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินที่เป็นของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้นซ์เตอร์ บานประตู บานหน้าต่าง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการ 
ศึกษา (00211)   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ครัวเรือนต่างๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น จาน ช้อน ไม้กวาด แปรง สบู่ นํ้ายาล้างห้องนํ้า
ผงซักฟอก นํ้ายาล้างจาน ฯลฯ        
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก แผ่นบันทึกข้อมูล กระดาษโฟโต้ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)
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งบลงทุน รวม 18,140 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,140 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 7,440 บาท
1. เก้าอี้สํานักงานหุ้มหนังพนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
จํานวน 1 ตัว ราคา 3,700.- บาท เป็นเก้าอี้หุ้มหนังพนักพิงสูง มีล้อเลื่อน
เหล็กซุปโครเมี่ยม 5 แฉก มีโช๊คปรับระดับสูงตํ่าได้
ตั้งตามราคาท้องตลาด
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)

2. เก้าอี้สํานักงานหุ้มหนัง จํานวน 2 ตัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 1,870.- บาท  รวมจํานวน 3,740.- บาท  
เป็นเก้าอี้บุหนัง แบบมีท้าวแขน มีพนักพิง
ตั้งตามราคาท้องตลาด
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)
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ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน (โต๊ะเหล็ก) จํานวน 10,700 บาท
1. โต๊ะทํางาน (โต๊ะเหล็ก) จํานวน 1 ตัว
- เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อโตะ๊ทาํงาน (โตะ๊เหล็ก) สาํหรบัพนกังานเทศบาล 
กองการศกึษา จาํนวน 1 ตวั ราคา 4,550.- บาท ขนาดไม่น้อยกวา่
กว่า กวา้ง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สงู 75 ซม. มลีิ้นชกัและตูเ้ก็บเอกสาร 
ดา้นขวามอื 
ต ั้งตามราคาทอ้งตลาด 
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)

2. โต๊ะทํางาน (โต๊ะเหล็ก) จํานวน 1 ตัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน (โต๊ะเหล็ก) สําหรับพนักงานเทศบาล
กองการศึกษา จํานวน 1 ตัว ราคา 6,150.- บาท ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 75 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. มีลิ้นชักและตู้เก็บเอกสาร
ด้านขวามือและตู้เก็บเอกสารด้านซ้ายมือ 
ตั้งตามราคาท้องตลาด
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,754,364 บาท
งบบุคลากร รวม 651,992 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 651,992 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 280,320 บาท

- เพื่อจ่ายเงินเดือน , เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินเพิ่ม
ตามวุฒิให้แก่พนักงานครูเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (0021)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 35,000 บาท
- เพือ่จ่ายเงนิวทิยฐานะชาํนาญการ ใหแ้ก่ พนกังานครูเทศบาล 
จาํนวน 1 อตัรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม 
ศึกษา (0021)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 336,672 บาท
- เพื่อจ่ายค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (0021)
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งบดําเนินงาน รวม 880,992 บาท
ค่าใช้สอย รวม 266,970 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย

จํานวน 20,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ตามโครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์ บรเิวณศนูย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลตาํบลสริเิวียงชยั เช่น ค่าจดัซื้อพนัธุ์ไมด้อก 
ไมป้ระดบั วสัดแุละอปุกรณ์ในการตกแต่ง ฯลฯ

1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0891.4/ว407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 138 ลําดับที่ 7

ค่าใชจ้่ายโครงการศกึษาแหล่งเรียนรูน้อกสถานทีส่าํหรบัเด็กใน ศพ.ทต. 
สริเิวียงชยั

จํานวน 7,340 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
สําหรับเด็กใน ศพด.ทต.สิริเวียงชัย  เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ ค่ารถรับส่ง ค่าของที่ระลึก ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 131 ลําดับที่ 8 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 239,630 บาท
1. ค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย  ตั้งไว้ 151,900.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.สิริเวียงชัย จํานวน  31 คนๆ ละ 20 บาทต่อวัน จํานวน  245 วัน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274
ลงวนัที ่4 กรกฎาคม 2562  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม 
ศึกษา (00212) 

2. ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว  ตั้งไว้  52,700.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.สิริเวียงชัย จํานวน  31 คนๆ ละ 1,700 บาทต่อคน 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274
ลงวนัที ่4 กรกฎาคม 2562
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม 
ศึกษา (00212) 

3. ค่าหนังสือเรียน  ตั้งไว้  6,200.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สิริ
เวียงชัย จํานวน  31 คนๆ ละ 200 บาท/คน/ปี
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274
ลงวนัที ่4 กรกฎาคม 2562  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม 
ศึกษา (00212) 

4. ค่าอุปกรณ์การเรียน  ตั้งไว้  6,200.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.สิริเวียงชัย จํานวน  31คนๆ ละ 200 บาท/คน/ปี
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274
ลงวนัที ่4 กรกฎาคม 2562
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม 
ศึกษา (00212) 

5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ตั้งไว้  9,300.- บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าเครือ่งแบบนกัเรียนสาํหรบัเด็กเล็ก ในศนูย์พฒันา
เด็กเล็ก ทต.สริเิวียงชยั จาํนวน 31 คนๆ ละ 300 บาท/คน/ปี
เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว3274
ลงวนัที ่4 กรกฎาคม 2562
ปรากฏในแผนงานการศกึษา (00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถม
ศกึษา (00212) 

6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตั้งไว้  13,330.- บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รียนสาํหรบัเด็กเล็ก ในศนูย์พฒันา
เด็กเล็ก ทต.สริเิวียงชยั จาํนวน 31 คนๆ ละ 430 บาท/คน/ปี 
เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว3274
ลงวนัที ่4 กรกฎาคม 2562
ปรากฏในแผนงานการศกึษา (00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถม
ศกึษา (00212) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบลสริเิวียงชยั
(พ.ศ.2561 - 2565) ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่131 ลาํดบัที ่9
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ค่าวัสดุ รวม 614,022 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 594,022 บาท

- เพ่ือจา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ (นม) สาํหรบัเด็กอนุบาล และนกัเรียน
ประถมศกึษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนสงักดั สพฐ. จาํนวน 2 โรงจาํนวน 260
วนั จาํนวน  279 คน อตัราจดัสรรคนละ 7.37 บาทตอ่วนั และสาํหรบั 
เด็กเล็กในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ทต.สริเิวียงชยั จาํนวน 260 วนั 
จาํนวน 31 คน อตัราจดัสรรคนละ 7.37 บาทตอ่วนั
ปรากฏในแผนงานการศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถม 
ศกึษา (00212) และแผนพฒันาทอ้งถิ่นของเทศบาลตาํบลสริเิวียงชยั 
(พ.ศ.2561 - 2565) ยทุธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 131 ลาํดบัที่ 10

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
- เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดกุารศกึษาสาํหรบัการจดัการเรียนการสอน
ของ ศพด.ทต.สริเิวียงชยั เชน่ แบบจาํลองภมูปิระเทศ , แบบจาํลองอาชีพ
, สื่อการเรียนการสอนทาํดว้ยพลาสตกิ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม 
ศึกษา (00212)

งบลงทุน รวม 105,380 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 105,380 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดพนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 20,700 บาท
- เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซื้อพดัลมแบบตดิผนงั ขนาด 18 นิ้ว 
จาํนวน 9 ตวัๆ ละ 2,300.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใบพัดขนาด 18 นิ้ว ทําจากวัสดุพลาสติก
- ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้ตามต้องการ 
- สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- มีสลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ตั้งตามราคาท้องตลาด
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถม 
ศกึษา (00212) และแผนพฒันาทอ้งถิ่นของเทศบาลตาํบลสริเิวียงชยั 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 153 ลาํดบัที่ 13

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  15:57:50 หน้า : 31/56



ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นซีดี , ดีวีดี จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500.- บาท  
คุณสมบัติพื้นฐาน
1) สามารถเล่นแผ่น ซีดี , ดีวีดี 
2) เชื่อมต่อ USB ได้ 
3) รองรับช่องต่อสัญญาณภาพแบบ HDMI
4) ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1195 - 2537
ตั้งตามราคาท้องตลาด
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558  
ปรากฏในแผนงานการศกึษา (00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบล
สริเิวียงชยั (พ .ศ.2561 - 2565) หน้าที ่154 ลาํดบัที ่16

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ พร้อมเสารับสัญญาณ จํานวน 2,800 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 1,400.- บาท
คุณสมบัติพื้นฐาน
1) รองรับสัญญาณดิจิตอลทีวี
2) รองรับการเชื่อมต่อผ่าน AV , HDMI
3) มีเสารับสัญญาณ
ตั้งตามราคาท้องตลาด
1. เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989
ลงวนัที ่22 มถินุายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวนัที่ 9 มถินุายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศกึษา (00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบล
สริเิวียงชยั (พ .ศ.2561 - 2565) หน้าที ่154 ลาํดบัที ่15

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น จํานวน 6,980 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น ชนิดถังควํ่า 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ ราคา  3,490.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถทํานํ้าเย็นได้
- มีไฟแสดงสถานการณ์ทํางาน
- กําลังไฟทําความเย็นไม่น้อยกว่า 150 วัตต์
ตั้งราคาตามท้องตลาด
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศกึษา (00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศกึษา (00212) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบล
สริเิวียงชยั (พ .ศ.2561 - 2565) หน้าที ่154 ลาํดบัที ่14

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  15:57:50 หน้า : 32/56



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 8,900 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครือ่งพมิเลเซอร์ หรือ LED ขาวดาํ
ชนิด Network แบบที ่1 จาํนวน 1 เครือ่ง ราคา 8,900.- บาท
คุณสมบัติพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpl
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อ 
นาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย 
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ 
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-fi (IEEE 802.11b , g , n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน 
ที่ 15 มีนาคม 2562 (ตามที่กระทรวง ICT กําหนด)
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)

ครุภัณฑ์อื่น
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จํานวน 61,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เช่น โยกเยก , กระดาน
ลื่น , ชิงช้าคู่กระดานลื่น , อุโมงค์ลอด , ม้ากระดก ฯลฯ
ตั้งตามราคาท้องตลาด
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,116,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,116,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีเวียง จํานวน 244,000 บาท
- เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีเวียง ในการจัดสรรอาหารกลางวัน 
สําหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 200 วันๆ ละ 20 บาทต่อ 
วนั จาํนวน 61 คน  
ปรากฏในแผนงานการศกึษา (00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถม ศกึษา (00212) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบล
สริเิวียงชยั (พ.ศ.2561 - 2565) ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่132 ลาํดบัที ่13
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อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย จํานวน 872,000 บาท
- เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ในการจัดสรรอาหารกลาง
วันสําหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน  200 วันๆ ละ 20
บาทต่อวนั จาํนวน 218 คน  
ปรากฏในแผนงานการศกึษา (00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถม ศกึษา (00212) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบล
สริเิวียงชยั (พ.ศ.2561 - 2565) ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่132 ลาํดบัที ่13

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 12,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 12,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 12,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

- เพ่ือจา่ยเป็นคา่หนงัสอืพมิพ์ หนงัสอืคูม่อืปฏบิตังิานตา่งๆ และคา่บอกรบั
เป็นสมาชกิวารสาร , นิตยสาร สาํหรบัศนูย์ขอ้มลูขา่วสารเทศบาลตาํบล
สริเิวียงชยั
ปรากฏในแผนงานการศกึษา (00210) งานศกึษาไมก่าํหนดระดบั 
(00214)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 539,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะ ลดมลภาวะ ลดปัญหาขยะชุมชน จํานวน 10,000 บาท
- เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ตามโครงการคดัแยกขยะ ลดมลภาวะ 
ลดปญัหาขยะชุมชน เชน่ คา่ป้ายโครงการ คา่ตอบแทนวทิยากร 
คา่อาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม คา่วสัด ุอปุกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2. เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5
/ว0263 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
3. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่นๆ (00223) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่  2 หน้าที่ 128 ลําดับที่ 1 

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคระบาด โรคติดต่อ จํานวน 10,000 บาท
- เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ตามโครงการป้องกนัและควบคมุการเกดิ 
โรคระบาด โรคตดิตอ่ เชน่ คา่ป้ายโครงการ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่ 
อาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม คา่วสัด ุอปุกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน 
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิารสาธารณสขุและงาน 
สาธารณสขุอื่นๆ (00223) และแผนพฒันาทอ้งถิ่นของเทศบาลตาํบล
สริเิวียงชยั (พ.ศ.2561 - 2565) ยทุธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 120 ลาํดบัที่ 5 
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คา่ใชจ้า่ยโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสนุขับา้ 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬา
ภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี

จํานวน 65,000 บาท

- เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั
จากโรคพษิสนุขับา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเจา้
น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระ ศรีสวาง
ควฒัน วรขตัตยิราชนารี 
เช่น ค่าป้ายโครงการ วัคซีน และค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
3. เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น ดว่นมาก
 ที� มท 0808.2/ว827 ลงวนัที่ 1 มนีาคม 2562 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่นๆ (00223) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 121 ลําดับที่ 9 

โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการสุขาภิบาลอาหารและ
ตลาด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร  อาหารว่างและเครื่อง 
ดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน 
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิารสาธารณสขุและงาน 
สาธารณสขุอื่นๆ (00223) และแผนพฒันาทอ้งถิ่นของเทศบาลตาํบล
สริเิวียงชยั (พ.ศ.2561 - 2565) ยทุธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 120 ลาํดบัที่ 8

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล เช่น นํ้ายาและเคมีภัณฑ์ต่างๆ เวชภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่นๆ (00223)

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ปริมาณการฉีดพ่นนํ้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
2) ถังบรรจุนํ้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3) กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
(หน้า 3,37)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวนัที่ 9 มถินุายน 2558
ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิารสาธารณสขุและงาน 
สาธารณสขุอื่นๆ (00223) และแผนพฒันาทอ้งถิ่นของเทศบาลตาํบล
สริ ิเวียงชยั (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 150 ลาํดบัที่ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 285,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 285,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จํานวน 5,000 บาท
อดุหนุนสาํนกังานปศสุตัว์จงัหวดัเชียงราย  ต ั้งไว ้5,000.- บาท
- เพื่อจ่ายอุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ในการดําเนินการ 
โครงการผ่าตัด - ทําหมัน เพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหนะ 
ของโรคพษิสนุขับา้และแมว ไมม่เีจา้ของในพ้ืนที่จงัหวดัเชียงราย 
ปี งบประมาณ 2563 ตามหนงัสอือาํเภอเวียงชยั ที่ ชร 0708/1139 
ลงวนั ที่ 2 เมษายน 2562
ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิารสาธารณสขุและงาน 
สาธารณสขุอื่นๆ (00223) และแผนพฒันาทอ้งถิ่นของเทศบาลตาํบล 
สริเิวียงชยั (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 121 ลาํดบัที่ 10

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 280,000 บาท

- เพ่ือจา่ยอดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น ในเขตเทศบาลตาํบล
สริเิวียง ชยั จาํนวน 14 หมูบ่า้นๆ ละ 20,000.- บาท รวมเป็นจาํนวน
เงิน 280,000.- บาท
สาํหรบัดาํเนินงานตามโครงการพระราชดาํรดิา้นสาธารณสขุ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิารสาธารณสขุและงาน 
สาธารณสขุอื่นๆ (00223) และแผนพฒันาทอ้งถิ่นของเทศบาลตาํบล
สริเิวียงชยั (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 121 ลาํดบัที่ 11

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,476,580 บาท

งบบุคลากร รวม 1,876,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,876,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,082,880 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน , เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินเพิ่มตาม
วุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน  1  อัตรา
2) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สรา้ง  จาํนวน  1  อตัรา
3) นายช่างโยธา  จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่
1) ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน  1  อัตรา
2) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สรา้ง  จาํนวน  1  อตัรา
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 639,240 บาท
- เพ่ือจา่ยเป็นคา่จา้ง ใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้ง
ท ั่วไป จาํนวน 5 อตัรา ดงัน้ี
1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จํานวน  1  อัตรา
2) ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธรุการ  จาํนวน  1  อตัรา
3) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จํานวน  1  อัตรา
4) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จํานวน  1  อัตรา
5) คนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 94,260 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จํานวน  1  อัตรา
2) ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธรุการ  จาํนวน  1  อตัรา
3) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จํานวน  1  อัตรา
4) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จํานวน  1  อัตรา
5) คนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

งบดําเนินงาน รวม 1,528,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 474,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 340,000 บาท

1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 140,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของกองช่าง 
ตามมติ ก.ท.จังหวัดเชียงราย
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ  ตั้งไว้ 200,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 94,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้น ค่าเช่าซ้ือ ค่าผ่อนชาํระเงนิกูเ้พือ่ทีอ่ยู่อาศยั 
ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาลทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้บกิจ่าย
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน (00241)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร ใหแ้ก่พนกังานเทศบาลและ
ผูม้สีทิธิ์เบกิจ่าย
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน (00241)

ค่าใช้สอย รวม 750,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 250,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารต่างๆ ทีจ่าํเป็นในการปฏบิตังิานของ
กอง ช่าง เช่น ค่าเขา้เล่ม เย็บปกเอกสาร ค่าจา้งเหมาตรวจสอบคณุภาพ
นํ้าอปุโภค บรโิภค ค่าเซ็นต์รบัรองแบบแปลน และค่าจา้งเหมาบรกิาร
อื่นๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน (00241)

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรังวัดตรวจสอบแนวเขต การขอออก 
หนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง การดาํเนินคดเีกีย่วกบัทีด่นิอนัเป็นสาธารณ 
สมบตัทิีป่ระชาชนใหป้ระโยชน์ร่วมกนั ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ว่าดว้ยการดแูลรกัษาและคุม้ครองทีด่นิอนัเป็นทีส่าธารณสมบตั ิ
ของแผ่นดนิ สาํหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั พ.ศ. 2553
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน (00241)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสั่งจากนายก ทต. เช่น ค่าเบี้ยเลีี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
- ค่าบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 150,000.- บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน  วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินที่เป็นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นซ์
เตอร์ เครื่องแฟ๊กซ์ เครื่องตัดหญ้า รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (การซ่อมปกติ) 
ตั้งไว้ 100,000.- บาท 
    เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและการบาํรุงรกัษายานพาหนะ  เช่น  
รถจกัรยานยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ส่วนกลาง รถตกัหน้าขดุหลงั ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน (00241)   

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (การซ่อมกลาง) 
ตั้งไว้ 150,000.- บาท 
    เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและการบาํรุงรกัษายานพาหนะ ทีม่อีายกุาร
ใชง้านครบ 6 ปี หรือระยะทางใชง้านครบ 120,000 กโิลเมตร เช่น 
รถจกัรยานยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ส่วนกลาง รถตกัหน้าขดุหลงั ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
เคหะและชุมชน (00241) 

ค่าวัสดุ รวม 304,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดสุิง่ของ เครือ่งใชส้าํนกังาน เครือ่งเขยีนแบบพิมพ์ 
ต่างๆ ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานของกองช่าง เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ 
แฟ้มเอกสารต่างๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
เคหะและชุมชน (00241)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
- เพ่ือจา่ยเป็ นคา่วสัดสุิ่งของ อปุกรณ์ไฟฟ้ าและวทิย ุสาํหรบัใชใ้นการ 
ปฏบิตังิานของเทศบาล และสาํหรบับาํรุงและดแูลรกัษาไฟฟ้า
สาธารณะประจาํหมูบ่า้น (ไฟกิ่ง) ในความรบัผดิชอบของเทศบาล 
เชน่ ฟิวส์ เทปพนัสายไฟ สายไฟฟ้า ปล ั๊กไฟฟ้า สวติช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
ถา่นไฟฉาย บลัลาสต์ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกบั 
เคหะและชุมชน (00241)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดสุิง่ของ อปุกรณ์ก่อสรา้ง ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานของ
เทศบาล เช่น แปรงทาสแีละสทีนิเนอร์ ส ีท่อน้ํา เหล็กเส้น ตะปู ปูน
หนิ ทราย ไมต้่างๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน (00241)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดสุิง่ของ เครือ่งใชส้าํหรบัใชก้บัยานพาหนะของ
เทศบาล เช่น ล็อคพวงมาลยั ล็อคเกยีร์ สญัญานไฟฟ้าฉุกเฉิน แบตเตอรี�
ยางนอก ยางใน สายชาร์ตพ่วงแบตเตอร์รี ่คมีล็อค กญุแจ เลือ่น ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั 
เคหะและชุมชน (00241)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดคุอมพวิเตอร์ เช่น ตลบัผงหมกึสาํหรบัเครือ่งพมิพ์ 
แบบเลเซอร์ ตลบัหมกึสแีละขาวดาํ แป้นพมิพ์ เมาส์ แผ่นบนัทกึขอ้มลู  
หวัเข็มเครือ่งปริ้นเตอร์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
เคหะและชุมชน (00241)

วัสดุสํารวจ จํานวน 4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ เช่น เทปวัดระยะ (แบบผ้าพลาสติก) ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

งบลงทุน รวม 72,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง 
จํานวน 1 ตัว ราคา 3,700.- บาท  เป็นเก้าอี้หุ้มหนังพนักพิงสูง มีล้อเลื่อน
เหล็กซุปโครเมี่ยม 5 แฉก มีโช๊คปรับระดับสูงตํ่าได้
1. เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989
ลงวนัที ่22 มถินุายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 38,500 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน 
จาํนวน 7 ตู้ๆ ละ 5,500.- บาท รวมจาํนวน 38,500.- บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (มอก.)
ตามเกณฑ์บันชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
 (หน้า 22,74)
1. เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989
ลงวนัที ่22 มถินุายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
เคหะและชุมชน (00241)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1. ในกรณีที่หน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดบั (Level) เดยีวกนั ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
ตอ้งมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมหีน่วย น่ว
ประมวลผลดา้นกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 
 10 แกน หรือ

2. ในกรณีที่หน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB 
  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 pixel และมี 
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว
- มชี่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า ไม่น้อยกว่า 
  3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
  1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) Bluetooth
จาํนวน 1 เครือ่ง 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562 (ตามทีก่ระทรวง ICT กาํหนด)
1. เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989
ลงวนัที ่22 มถินุายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)
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ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 8,000.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A 4 (ขาวดํา - สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Network Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi -
 Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter.Legal และ Custom
จาํนวน 1 เครือ่ง 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
ณ วนั ที ่15 มนีาคม 2562 (ตามทีก่ระทรวง ICT กาํหนด)
1. เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989
ลงวนัที ่22 มถินุายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

งานสวนสาธารณะ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน 200,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการปรบัปรุุงภมูทิศัน์บรเิวณ
สาํนกังานเทศบาล และสวนสาธารณะในเขตพ้ืนทีร่บัผดิชอบของเทศบาล
ตาํบลสริเิวียงชยั เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัด ุอปุกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2. เป็นไปตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมาก
ที� มท 0891.4/ว407 ลงวนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2559
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานสวนสาธารณะ (00243) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบล
สริเิวียงชยั (พ.ศ.2561 - 2565) ยทุธศาสตร์ที ่4 หน้าที ่138 ลาํดบัที ่6
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 1,300,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารในการกาํจดัขยะมลูฝอยของประชาชน
ในเขตพื้นทีเ่ทศบาลตาํบลสริเิวียงชยั เช่น ค่าเช่าเตาเผาขยะ ค่าจา้งเหมา
(แรงงาน) จดัเก็บขยะมลูฝอย และค่าจา้งเหมากาํจดัขยะมลูฝอย ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ
เรียบรอ้ยของบา้นเมอืง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2560
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง 
ปฏิกูล (00244)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 210,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น เช่น ป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที ่มท 08091.4/ว856
ลงวนัที ่12 มนีาคม 2553
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 126
 ลาํดบัที ่7

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฝึกอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 125
 ลาํดบัที ่1

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  15:57:50 หน้า : 43/56



ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 123
 ลาํดบัที ่1

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 123
 ลาํดบัที ่2

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันยาเสพติดโลก จํานวน 5,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในโครงการรณรงคต์่อตา้นยาเสพตดิในวนั
ยาเสพตดิโลก เช่น ค่าป้ายโครงการ  สือ่ประชาสมัพนัธ์  ค่าวสัดุ
อปุกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมาก 
ที� มท 08163.5/ว2726 ลงวนัที ่4 ธนัวาคม 2560
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ 
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน  (00252) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 119
 ลาํดบัที ่3
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ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชดําริ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีส่ดุ
ที� มท 0891.4/ว1659 ลงวนัที ่24 สงิหาคม 2553
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ 
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2
 หน้าที ่125 ลาํดบัที ่4

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต จํานวน 10,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ตามโครงการส่งเสรมิคณุธรรมและ
จรยิธรรม ในการป้องกนัการทจุรติ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัด ุเครือ่ง
เขยีนแบบพมิพ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดืม่ 
ค่าวสัด ุอปุกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย(พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 127
 ลาํดบัที ่10

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ และรายได้แก่ประชาชน จํานวน 15,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ตามโครงการส่งเสรมิกจิกรรมดา้นอาชีพ
และรายไดแ้ก่ประชาชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวสัดเุครือ่งเขยีน 
แบบพมิพ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดืม่ 
ค่าวสัด ุอปุกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2
 หน้าที ่125 ลาํดบัที ่2
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ี่ ค่าใชจ้่ายโครงการส่งเสรมิอาชีพ ใหก้บักลุ่มอาชีพ กลุ่มวสิาหกจิชุมชน หมู่ท
6 และ 16

จํานวน 20,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ตามโครงการส่งเสรมิอาชีพ ใหก้บักลุ่ม
อาชีพ กลุ่มวสิาหกจิชุมชน หมู่ที ่6 และ 16 (การทาํกาแฟ) เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวสัดเุครือ่งเขยีนแบบพมิพ์ ค่าตอบแทนวทิยากร  
คา่อาหาร อาหารว่างและเครือ่งดืม่ ค่าวสัด ุอปุกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2
 หน้าที ่127 ลาํดบัที1่2

ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2
 หน้าที ่123 ลาํดบัที ่3

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน จํานวน 5,000 บาท
- เพ่ือจา่ยเป็ นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการดาํเนินงานโครงการเสรมิสรา้งค
วาม ปรองดองสมานฉนัทใ์นชุมชน เชน่ คา่วสัด ุอปุกรณ์ เครื่องเขยีน
แบบพมิพ์ คา่ป้ายโครงการ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหาร อาหารวา่ง
และเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6
 หน้าที ่127 ลาํดบัที ่9 
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงชัย จํานวน 25,000 บาท
อดุหนุนศนูย์ปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิอาํเภอ
เวียงชยั จาํนวน 25,000.- บาท
    - เพื่อจ่ายอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อําเภอเวียงชัย  (ศป.ปส.อ.เวียงชัย) ในการดําเนินการโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอเวียงชัย 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2
 หน้าที ่122 ลาํดบัที ่12

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 49,880 บาท

งบดําเนินงาน รวม 49,880 บาท
ค่าใช้สอย รวม 49,880 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันเปตองสัมพันธ์เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
เขตรับผิดชอบเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

จํานวน 35,040 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการจดัการแข่งขนัเปตองสมัพนัธ์เด็ก 
เยาวชน และประชาชนในเขตรบัผดิชอบเทศบาลตาํบลสริเิวียงชยั เช่น 
ค่าจดัสนามแข่งขนั ถว้ยรางวลั เงนิรางวลั ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน 
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน 
กีฬาและนันทนาการ (00262) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบล 
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 133 ลําดับที่ 3

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 6,960 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในโครงการวนัเด็กแห่งชาต ิเช่น ค่าป้าย 
โครงการ ค่าวสัดเุครือ่งเขยีนแบบพมิพ์ ค่าตกแต่งสถานที ่ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน 
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานกฬีา 
และนนัทนาการ (00262) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบล
สริเิวียงชยั (พ.ศ.2561-2565)  ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่133 ลาํดบัที ่4 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก ใน ศพด.ทต.สิริเวียงชัย จํานวน 7,880 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสรมิสขุภาพเด็กเล็ก ใน 
ศพด.ทต.สริเิวียงชยั เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวทิยากร ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ เ
เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่ายค่าใชจ้่ายใน 
การจดังาน การจดัการแข่งขนักฬีาและการส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนั 
กฬีาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานกฬีา 
และนนัทนาการ (00262) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบล
สริเิวียงชยั (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่133 ลาํดบัที ่5
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 118,220 บาท
งบดําเนินงาน รวม 68,220 บาท

ค่าใช้สอย รวม 68,220 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานหรือร่วมงาน รัฐพิธี งาน
ประเพณี งานวันสําคัญและพิธีการต่างๆ  ของทางราชการและในท้องถิ่น
และการจัดโต๊ะลงนามถวายพระพรหรือการถวายความอาลัย
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการคนดีศรีสิริเวียงชัย จํานวน 11,860 บาท

-  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการจดักจิกรรมโครงการคนดศีรี
สริเิวียงชยั เช่น ค่าโล่ประกาศเกยีรตคิณุ ค่าป้ายโครงการ ค่าจดัเตรียม
สถานที� ฯลฯ
เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่ายค่าใชจ้่ายใน 
การจดังาน การจดัการแข่งขนักฬีาและการส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนั
กฬีาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) 
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (00263) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของ
เทศบาลตาํบลสริเิวียงชยั (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่135
ลาํดบัที ่14

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 5,110 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในโครงการประเพณีลอยกระทง
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทํากระทง ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน 
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 134
 ลาํดบัที ่7

ค่าใช้จ่ายโครงการปราชญ์ชาวบ้านบนภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 18,460 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการปราชญ์ชาวบ้านบนภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน 
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน 
ศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (00263) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาล 
ตาํบลสริเิวียงชยั (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ที ่3 หน้าที ่134 
ลาํดบั ที ่8
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ค่าใช้จ่ายโครงการสืบชะตาหนองหลวงและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จํานวน 7,790 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการสืบสานชะตาหนองหลวง
และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ 
ค่าจัดเตรียมเครื่องสืบชะตา ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 135
 ลาํดบัที ่11

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานเรียนรู้การประกอบศาสนพิธี จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานเรียนรู้
การประกอบศาสนพิธี เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
ประกอบพิธีทางศาสนา ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 134
 ลาํดบัที ่1

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

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงชัย จํานวน 50,000 บาท
- เพือ่จ่ายอดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอเวียงชยั โครงการจดักจิกรรม
ในงานวนัสาํคญัของชาตแิละกจิกรรมประเพณีทอ้งถิน่
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 136
 ลาํดบัที ่16

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นที่ ทต.สิริเวียงชัย จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นที่ ทต.สิริเวียงชัย เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทํา
วารสาร ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายแผนที่
ท่องเที่ยว ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน
วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264) และแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4
 หน้าที ่139 ลาํดบัที ่1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 5,142,800 บาท

งบลงทุน รวม 5,142,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,203,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงการต่อเติมอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย จํานวน 165,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการต่อเตมิอาคารผูส้งูอายเุทศบาลตาํบลสริเิวียงชยั
รายละเอยีดและแบบแปลนตามทีเ่ทศบาลตาํบลสริเิวียงชยักาํหนด
เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแปนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสรา้ง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบล
สริเิวียง ชยั (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 108 ลาํดบัที ่244

โครงการต่อเติมอาคารโรงเก็บของประหมู่บ้าน บริเวณ ซอย 3 หมู่ที่ 20 
บ้านด้ายพัฒนา

จํานวน 292,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการต่อเตมิอาคารโรงเก็บของประจาํหมู่บา้น
บรเิวณ ซอย 3 หมู่ที ่20 บา้นดา้ยพฒันา รายละเอยีดและแบบแปลน 
ตามทีเ่ทศบาลตาํบลสริเิวียงชยักาํหนด
เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแปนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสรา้ง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบล
สริเิวียง ชยั (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 88 ลาํดบัที ่193

โครงการปรังปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย จํานวน 746,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมเทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
กําหนด
เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแปนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสรา้ง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบล
สริเิวียง ชยั (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 109 ลาํดบัที ่245

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,939,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสรา้งเวทกีลางแจง้บรเิวณสวนสาธารณะหนองหลวง หมู่ที ่6 
บา้น ปง

จํานวน 122,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง บริเวณสวนสาธารณะ
หนองหลวง หมู่ที่ 6 บ้านปง รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัยกําหนด
เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแปนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสรา้ง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบล
สริเิวียง ชยั (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 111 ลาํดบัที ่252
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 11/3 หมู่ที ่11 
บา้นหนองหล่ม

จํานวน 421,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 11/3 
หมู่ ที ่11 บา้นหนองหล่ม 
ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ยาว 166 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจร 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 664.00 ตารางเมตร 
จุดเริม่ตน้โครงการ สาํนกังานขายบา้นภรูชิญา จุดสิ้นสดุโครงการ 
บา้นเลขที ่231 หมู่ที ่11 รายละเอยีดและแบบแปลนตามทีเ่ทศบาล
ตาํบลสริเิวียงชยักาํหนด
เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแปนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสรา้ง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบล
สริเิวียง ชยั (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 56 ลาํดบัที ่88

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 3/1 หมู่ที ่20 
บา้นดา้ยพฒันา

จํานวน 124,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 3/1 
หมู่ที ่20 บา้นดา้ยพฒันา 
ขนาดความกว้าง 3.50 ม. ยาว 53.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีผิวจราจร 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 187.25 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลข 
ที่ 95 หมู่ที่ 20 นางศิราภรณ์  ท้าวคําแสน  จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านเลข 
ที่ 96 หมู่ที่ 20 นายบุญเทียม  ท้าวคําแสน รายละเอียดและแบบแปลนตาม 
ที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัยกําหนด
เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแปนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสรา้ง
โครง สรา้งพ้ืนฐาน (00312) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบล
สริเิวียงชยั (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 88 ลาํดบัที ่195

โครงการก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม บรเิวณสะพานขา้งบา้นเลขที ่115 
จาํนวน 2 จุด หมู่ที ่15 บา้นดา้ยเจรญิ

จํานวน 414,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณสะพานข้างบ้าน
เลขที่ 115 หมู่ที่ 15 บ้านด้ายเจริญ จํานวน 2 จุด 
จุดที่ 1 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จํานวน 1 ช่อง กว้างต่อช่อง 2.40
 เมตร ลึกต่อช่อง 1.00 เมตร ความยาวตามลํานํ้า 4.00 เมตร ทํามุม 0
 องศา กับแนวก่อสร้าง
จุดที่ 2 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จํานวน 2 ช่อง กว้างต่อช่อง 1.50
 เมตร ลึกต่อช่อง 1.00 เมตร ความยาวตามลํานํ้า 4.00 เมตร ทํามุม 15
 องศา กับแนวก่อสร้าง
รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัยกําหนด
เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแปนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสรา้ง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบล
สริเิวียง ชยั (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 71 ลาํดบัที ่134
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอย 1 หมู่ที่ 14 
บ้านไชยปราการ

จํานวน 445,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการก่อสรา้งรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก
รูปตวัย ูหมู่ที ่14 บา้นไชยปราการ 
ขนาดความกว้าง 0.30 ม. ยาว 174.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.70 ม. จุด 
เริ่มต้นโครงการ เลขที่ 21 หมู่ที่ 14 นายบุญมี  ตันกุล จุดสิ้นสุด
โครงการ เลขที่ 8 หมู่ที่ 14 นายชัยวัฒน์  บุญแปง รายละเอียดและแบบ 
แปลนตามที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัยกําหนด
เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแปนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสรา้ง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบล
สริเิวียง ชยั (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 68 ลาํดบัที ่125

โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก รูปตวัย ูพรอ้มฝาปิด 
หมู่ที ่4 บา้นดา้ย

จํานวน 498,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการก่อสรา้งรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
รูปตวัย ูพรอ้มฝาปิด หมู่ที ่4 บา้นดา้ย 
ขนาดความกว้าง 0.30 ม. ยาว 161 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 - 0.70 ม. 
รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัยกําหนด
เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแปนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสรา้ง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบล
สริเิวียงชยั (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 42 ลาํดบัที ่38

โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก รูปตวัยพูรอ้มฝาปิด 
หมู่ที� 18 บา้นดา้ยท่าลอ้

จํานวน 492,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการก่อสรา้งรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
รูปตวัย ูพรอ้มฝาปิด หมู่ที ่18 บา้นดา้ยท่อลอ้ 
ขนาดความกว้าง 0.40 ม. ยาว 130 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 - 1.00 ม. 
รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัยกําหนด
เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแปนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสรา้ง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบล
สริเิวียงชยั (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 84 ลาํดบัที ่179

โครงการขุดลอกหนองตีนไฮ่และเสริมคันบ่อ หมู่ที่ 16 บ้านหนองหลวง จํานวน 475,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอกหนองตีนไฮ่และเสริมคันบ่อ หมู่ที่ 16
 บา้นหนองหลวง พ้ืนทีข่ดุลอกดนิ 11,500 ตาราเมตร ขดุลกึ 1.00 เมตร
หรือคดิเป็นปรมิาตรดนิขดุ 11,500 ลุกบาศ์กเมตร รายละเอยีดและ 
แบบแปลนตามทีเ่ทศบาลตาํบลสริเิวียงชยักาํหนด
เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแปนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสรา้ง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบล
สริเิวียงชยั (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 75 ลาํดบัที ่147

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 
จํานวน 2 จุด หมู่ที่ 2 บ้านร่องบัวลอย

จํานวน 65,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน พร้องวางท่อคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 1 จํานวน 2 จุด หมู่ที่ 2 บ้านร่องบัวลอย  รายละเอียดและ 
แบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัยกําหนด
เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแปนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสรา้ง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบล
สริเิวียงชยั (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 33 ลาํดบัที ่1
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โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมวางท่อและอุปกรณ์ หมู่ที่ 3 
บ้านศรีเวียง

จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมวางท่อและ 
อุปกรณ์ หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาล 
ตําบลสิริเวียงชัยกําหนด
เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแปนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสรา้ง
โครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบล
สริเิวียงชยั (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 36 ลาํดบัที ่13

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านไชยเจริญ จํานวน 713,200 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการปรบัปรุงระบบประปาหมู่บา้น พรอ้มอปุกรณ์ 
หมู่ที ่5 บา้นไชยเจรญิ รายละเอยีดและแบบแปลนตามทีเ่ทศบาลตาํบล 
สริเิวียงชยักาํหนด
เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแปนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสรา้ง 
โครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบล 
สริเิวียงชยั (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ที ่1 หน้า 45 ลาํดบัที ่50

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการ 
เกษตรของเทศบาล เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง พันธุ์พืช วัสด ุ
เพาะชาํ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสรมิการเกษตร 
(00321)

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใชจ้่ายโครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรติ จํานวน 5,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการปลูกป่าและบาํรุงดแูลป่าเฉลมิพระ 
เกยีรต ิ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่ากลา้พนัธุ์ไม ้ค่าปุ๋ ย ค่าวสัดอุปุกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่ายค่าใชจ้่ายใน 
การจดังาน การจดัการแข่งขนักฬีาและการส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนั
กฬีาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรกัษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
(00322) และแผนพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตาํบลสริเิวียงชยั 
(พ.ศ.2561 - 2565) ยทุธศาสตร์ที ่5 หน้าที ่141 ลาํดบัที ่2 
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ค่าใชจ้่ายโครงการอนุรกัษ์พนัธกุรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากล้าพันธุ์พืช ฯลฯ
1. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
2. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6
/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
3. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้ (00322) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5
 หน้าที ่3 ลาํดบัที ่1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,268,866 บาท

งบกลาง รวม 18,268,866 บาท
งบกลาง รวม 18,268,866 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนที่สุด ที่ มท .0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5
/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และตามหนังสือ ที่ ชร 0030/26979 
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,546,800 บาท
- เพ่ือจา่ยเป็นเบี้ยยงัชีพผูส้งูอาย ุสาํหรบัสนบัสนุนการสรา้งหลกัประกนั  
รายไดใ้หแ้กผู่ส้งูอายทุี่มสีทิธิ์ไดร้บั ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตาํบลสริเิวียงชยั 
ดงัน้ี 
1. ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60-69 ปี จํานวน 1,133 รายๆ ละ 600.- บาท
2. ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 70-79 ปี จํานวน 365 รายๆ ละ 700.- บาท
3. ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 80-89 ปี จํานวน 227 รายๆ ละ 800.- บาท
4. ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 12 รายๆ ละ 1,000.- บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,832,000 บาท
- เพ่ือจา่ยเป็นเบี้ยยงัชีพคนพกิาร สาํหรบัสนบัสนุนสวสัดกิารทางสงัคม
ใหแ้ก ่ผูพ้กิาร หรือทพุพลภาพ ที่มสีทิธิ์ไดร้บั ในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ตาํบลสริเิวียงชยั จาํนวน 295 ราย ๆ ละ 800.- บาท/เดอืน
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
(พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 420,000 บาท
- เพ่ือจา่ยเป็นเบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ ใหแ้กผู่ป่้วยเอดส์ที่แพทย์ไดร้บัรอง 
และการวนิิจฉยัแลว้ จาํนวน 70 รายๆ ละ 500.- บาท/เดอืน 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
และแผนพฒันาทอ้งถิ่นของเทศบาลตาํบลสริเิวียงชยั
(พ.ศ.2561 - 2565) ยทุธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 129 ลาํดบัที่ 3 

สํารองจ่าย จํานวน 403,076 บาท
- เพ่ือจา่ยเป็นรายจา่ยกรณีจาํเป็นเรง่ดว่นฉุกเฉินหรือบรรเทาความ
เดอืดรอ้นของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาํบลสริเิวียงชยั
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ 
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

- เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการแกไ้ขปญัหาเกี่ยวกบัการจราจร 
ที่ประชาชนไดร้บัประโยชน์โดยตรง เชน่ การทาสตีเีสน้ สญัญาณไฟ
จราจร สามเหล่ียมหยดุตรวจ ป้ายจราจรกระจกโคง้จราจร กระบองไฟ
จราจร กรวยจราจร แผงก ั้นจราจร แผงพลาสตกิใสนํ่้า เสื้อจราจร 
ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนงัสอืกระทรางมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 
ลงวนัที่ 28 มถินุายน 2562
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 51,990 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.)
โดยคาํนวณอตัรารอ้ยละ 0.00167 ของงบประมาณรายรบัจรงิของปี 
ทีผ่่านมา
(รายรับไม่รวมเงินอุดหนุน ปี 2561 = 31,127,640.01 บาท)
(31,127,640.01 x 0.00167 = 51,983.15)    
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 150,000 บาท
- เพ่ือจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ (สปสช.)    
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท
- เพ่ือจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือพเิศษพนกังานเทศบาล พนกังานครู
เทศบาล และพนกังานจา้งของเทศบาลตาํบลสริเิวียงชยั ถงึแกค่วามตาย 
(3 เทา่ของเงนิเดอืนเต็มเดอืน)     
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 605,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามพระราชบญัญตับิาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2550 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย 
บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2546 หนงัสอืกองทนุ
บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ ที ่มท 08085/ว29,ว30 
ลงวนัที ่12 กรกฎาคม 2562
(รอ้ยละ 2 ของประมาณการรายรบัไม่รวมเงนิอดุหนุนท ั่วไป)
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
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