
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

อําเภอเวียงชัย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 18,684,668 บาท
งบกลาง รวม 18,684,668 บาท

งบกลาง รวม 18,684,668 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนาย
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
3. หนังสือสํานักงาน 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 
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
2. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
3. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411) 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,036,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สําหรับสนับสนุนการสร้างหลัก
ประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
ที่มีสิทธิ์ได้รับ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
จํานวน 1,814 คน ดังนี้
1. ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60-69 ปี รายละ 600 บาท
2. ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 70-79 ปี รายละ 700 บาท
3. ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 80-89 ปี รายละ 800 บาท
4. ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป รายละ 1,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 2  

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,853,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ สําหรับสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ที่มีสิทธิ์ได้รับ ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย จํานวน 295 ราย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 1  
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้
รับรองและได้รับการวินิจฉัยแล้ว 
จํานวน 50 รายๆ ละ 500.- บาท/เดือน 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 3 

เงินสํารองจ่าย จํานวน 216,001 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายกรณีจําเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน
1. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใส่น้ํา เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411)
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ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 46,270 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.)
โดยคํานวณอัตราร้อยละ 0.00167 ของงบประมาณรายรับจริง
ของปีที่ผ่านมา
(รายรับไม่รวมเงินอุดหนุนปี 2563  27,702,089.41
 บาท = 27,702,089.41 x 0.00167 = 46,262.49)    
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411) 

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 17)  พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 884,997 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ร้อยละ 3 ของประมาณ
การรายรับ โดยไม่รวมเงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ.2563
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว6038
 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
5. หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว341 
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411)  
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ใน
ระดับเทศบาลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุน เพื่อสบทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตําบล ในการบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 
3. ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411) 
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เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษพนักงานเทศบาล ของเทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ        
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี 
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปคกรองส่วนท้อง
ถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
3. ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะ
กรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณี ข้า
ราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411) 
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เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษพนักงานจ้าง ของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ        
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี 
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปคกรองส่วนท้อง
ถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
3. ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะ
กรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณี ข้า
ราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,933,460 บาท

งบบุคลากร รวม 7,514,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 725,760 บาท

- เพื่อจ่ายเงินเดือน ให้แก่
1) นายกเทศมนตรีตําบลสิริเวียงชัย จํานวน 28,800.- บาท/เดือน
2) รองนายกเทศมนตรีตําบลสิริเวียงชัย 
จํานวน 2 คนๆ ละ 15,840.- บาท/เดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ให้แก่
1) นายกเทศมนตรีตําบลสิริเวียงชัย จํานวน 6,000.- บาท/เดือน
2) รองนายกเทศมนตรีตําบลสิริเวียงชัย 
จํานวน 2 คนๆ ละ 4,500.- บาท/เดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564  13:09:52 หน้า : 8/115



ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่
1) นายกเทศมนตรีตําบลสิริเวียงชัย จํานวน 6,000.- บาท/เดือน
2) รองนายกเทศมนตรีตําบลสิริเวียงชัย 
จํานวน 2 คนๆ ละ 4,500.- บาท/เดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่
1) เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลสิริเวียงชัย 
จํานวน 10,080.- บาท/เดือน
2) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลสิริเวียงชัย 
จํานวน 7,200.- บาท/เดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่
1) ประธานสภาเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
จํานวน 15,840.- บาท/เดือน
2) รองประธานสภาเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
จํานวน 12,960.- บาท/เดือน
3) สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
จํานวน 10 คนๆ ละ 10,080.- บาท/เดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,666,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,477,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน,เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินเพิ่ม
ตามวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน  8  อัตรา  ดังนี้
1) ปลัดเทศบาล            จํานวน  1  อัตรา  
2) รองปลัดเทศบาล           จํานวน  1  อัตรา    
3) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล จํานวน  1  อัตรา   
4) หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ          จํานวน  1  อัตรา    
5) นักจัดการงานทั่วไป           จํานวน  1  อัตรา  
6) นักทรัพยากรบุคคล           จํานวน  1  อัตรา  
7) นิติกร                            จํานวน  1  อัตรา  
8) เจ้าพนักงานธุรการ          จํานวน  1  อัตรา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่ ปลัดเทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย จํานวน 1 อัตรา  
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่ว
ไป  (00111) 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล จํานวน 4 อัตรา  
1) ปลัดเทศบาล                    จํานวน 1 อัตรา
2) รองปลัดเทศบาล           จํานวน 1 อัตรา 
3) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา 
4) หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ          จํานวน 1 อัตรา 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่ว
ไป  (00111) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 822,840 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป  
จํานวน  7  อัตรา  ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา     
2) พนักงานขับรถยนต์           จํานวน  1   อัตรา              
3) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จํานวน  1   อัตรา      
4) พนักงานจ้างทั่วไป           จํานวน  4   อัตรา 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  6  อัตรา ดังนี้
1) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  1  อัตรา              
2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จํานวน  1  อัตรา      
3) พนักงานจ้างทั่วไป   จํานวน  4  อัตรา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111) 

งบดําเนินงาน รวม 3,345,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 540,000 บาท

(1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
ตั้งไว้ 500,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสํานักปลัดเทศบาล 
ตามมติ ก.ท.จังหวัดเชียงรายเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111) 

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ  
ตั้งไว้  10,000.-  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ให้แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะ
กรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการประเมินผลงาน  คณะกรรม
สอบคัดเลือกต่างๆ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
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ไป  (00111)

 (3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง 
ตั้งไว้ 30,000.- บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการและ
กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการ
เลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด ฯลฯ 
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม 
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
3. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 และแก้ไขเพิ่มเติม  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 450,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  ค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อที่อยู่
อาศัย ให้แก่ พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล และผู้มีสิทธิ์เบิกจ่าย
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)

ค่าใช้สอย รวม 1,665,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจการต่างๆ ของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์และแผ่นพับต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 850,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
ของ ทต. เช่น ค่าดูดส้วม ค่ากําจัดปลวก  ค่าเข้าเล่ม เย็บปก
เอกสาร ค่าระวางบรรทุก ค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต และค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดีต่างๆ กับศาลของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)

ค่าใช้จ่ายสําหรับการทําประกันภัยรถราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการทําประกันภัยรถราชการ และ
การจัดทําประกันภัยภาคสมัครใจในความคุ้มครองประเภทที่ 3 
ในวงเงินคุ้มครองไม่เกิน 300,000 บาทต่อคน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
ตั้งไว้ 10,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่า
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการ
รับรอง  ในการรับรองต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศ
งาน  ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตาม
หนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม  2548  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)

(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการฯ  ตั้งไว้ 40,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่มต่างๆ  เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและค่าบริการอื่นๆ  ซึ่งจําเป็นต้องจ่าย ที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุม  รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม  ในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้แต่งตั้งตาม
กฎหมาย  หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง อปท.กับ อปท. หรือ อปท.กับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0808.4/ว 2381
 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม  2548
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย สัญจรพบประชาชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการเทศบาลตําบลสิริเวียง
ชัย สัญจรพบประชาชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียง
ชัย (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 142 ลําดับที่ 1 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล,พนักงานจ้าง
ผู้บริหารและสมาชิกสภา ทต. เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111) 
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ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์กรในการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ทต. 
ผู้นําชุมชน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ ทต. 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการวัน
เทศบาล วันที่ 24 เมษายน  เช่น ค่าป้ายโครงการ  สื่อประชา
สัมพันธ์  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียง
ชัย (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่  126  ลําดับที่ 8 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 125,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา ทต. พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้
รับคําสั่งจากนายก ทต. เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (และแก้ไข
เพิ่มเติม) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)
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ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งต่างๆ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเลือกตั้งตามที่ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด เช่น การเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ การ
ทําประชาพิจารณ์ ฯลฯ ตามที่กฎหมายกําหนด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ทต. พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้
ได้รับคําสั่งจากนายก ทต.
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (และแก้ไข
เพิ่มเติม) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 260,000 บาท

- ค่าบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน 
 ตั้งไว้ 60,000.- บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น  เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ เครื่อง
แฟ๊กซ์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ส่วน
กลาง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)   

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (การซ่อมปกติ)  
ตั้งไว้ 150,000.- บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและการบํารุงรักษายาน
พาหนะ  เช่น  รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทุกน้ํา รถบรรทุกขยะ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)  

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (การซ่อมกลาง)  
ตั้งไว้ 50,000.- บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและการบํารุงรักษายานพาหนะ ที่มีอายุ
การใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000
 กิโลเมตร เช่น  รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)
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ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ เครื่องใช้สํานักงาน เครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัดเทศบาล และงาน
กิจการสภาฯ เช่น กระดาษ ปากกา เทปกาว สมุด แฟ้ม ไม้
บรรทัด ดินสอ ยางลบ ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท์ แฟ้มเก็บเอกสารต่างๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ถ่ายไฟฉาย บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ  เครื่องใช้ครัวเรือน
ต่างๆ  เช่น   ถ้วย  จาน  ช้อน  ไม้กวาด   แปรง   
สบู่  น้ํายาล้างห้องน้ํา  ผงซักฟอก  น้ํายาล้างจาน  ฯลฯ        
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ  อุปกรณ์ก่อสร้าง  ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของ ทต.  เช่น  แปรงทาสีและสีทินเนอร์  ท่อน้ํา  เหล็ก
เส้น  ตะปู  ปูน  หิน  ทราย ไม้ต่างๆ ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ สําหรับใช้กับยานพาหนะ
ของ ทต. เช่น ล็อคพวงมาลัย ล็อคเกียร์ แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน สายพ่วงแบตเตอร์รี่  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันซุปเปอร์ น้ํามันเครื่องสําหรับใช้กับ
ยานพาหนะส่วนกลาง , รถบรรทุกน้ํา , รถบรรทุกขยะ , เครื่องตัด
หญ้า , เครื่องพ่นหมอกควันและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของ ทต.ที่จําเป็นต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น
ต่างๆ  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แป้น
พิมพ์ หน่วยประมวลผลกลาง ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111) 
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วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้าย
เตือน แท่นแบริเออร์ (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟ
หยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบอง
ไฟ ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอร์ติดรถหรือ
ยานพาหนะฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ํา - ไฟฟ้า , สมอ
เรือ , ตะแกรงกันสวะ , หัวเชื่อมแก๊ส , หัววาล์วปิด - เปิด
แก๊ส , อุปกรณ์บังคับสัตว์ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)

งบลงทุน รวม 73,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 73,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานหุ้มหนัง จํานวน 1,750 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานหุ้มหนัง มีล้อ
เลื่อน จํานวน 1 ตัว ราคา 1,750.- บาท
เป็นเก้าอี้หุ้มหนัง มีล้อเลื่อน มีโช๊คปรับระดับสูงต่ําได้
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาที่เคยจัดซื้อในปีงประมาณ พ.ศ.2563
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111) 
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โต๊ะทํางาน (โต๊ะเหล็ก) จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน (โต๊ะเหล็ก) จํานวน 2 ตัว
ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 75 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. มีลิ้นชัก
กลาง มีตู้เก็บเอกสารด้ายซ้ายมือและตู้เก็บเอกสารด้านขวา
มือ จํานวน 2 ตัวๆ ละ 6,500.- บาท รวมจํานวน 13,000.- บาท
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111) 

โต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 23,250 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 
จํานวน 15 ตัวๆ ละ 1,550.- บาท
ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม.  สูง 75 ซม.
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
ตั้งตามราคาที่เคยจัดซื้อในปีงประมาณ พ.ศ.2564
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จํานวน  1  เครื่อง ราคา 4,300.- บาท  
 คุณลักษณะพื้นฐาน                             
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ  ต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (ตามที่กระทรวง ICT 
กําหนด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111) 
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เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จํานวน 29,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 
จํานวน  1  เครื่อง ราคา 29,000.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน                             
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้มีน้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อย
กว่า 40 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (ตามที่กระทรวง ICT 
กําหนด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน  1  เครื่อง ราคา 2,500.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน                             
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (ตามที่กระทรวง ICT 
กําหนด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111) 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 421,440 บาท
งบบุคลากร รวม 409,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 409,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 409,440 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน,เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินเพิ่ม
ตามวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน  จํานวน  1  อัตรา 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ  (00112)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทําการสํารวจความพึงพอใจในการรับบริการ
ของผู้ใช้บริการงานของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ (00112)  และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่  145
  ลําดับที่ 2

งานบริหารงานคลัง รวม 5,234,490 บาท
งบบุคลากร รวม 3,017,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,017,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,657,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน,เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินเพิ่ม
ตามวุฒิ 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) เจ้าพนักงานธุรการ                            จํานวน  1  อัตรา  
7) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี           จํานวน  1  อัตรา  
8) เจ้าพนักงานพัสดุ                  จํานวน  1  อัตรา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงาน
เทศบาล  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้  
1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี           จํานวน  1  อัตรา  
2) เจ้าพนักงานพัสดุ                  จํานวน  1  อัตรา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ 
1) ผู้อํานวยการกองคลัง              จํานวน  1  อัตรา  
2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง     จํานวน  1  อัตรา
3) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้        จํานวน  1  อัตรา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 226,440 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและคนงาน
ทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       จํานวน  1  อัตรา
2) คนงานทั่วไป        จํานวน  1  อัตรา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและคนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       จํานวน  1  อัตรา
2) คนงานทั่วไป        จํานวน  1  อัตรา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

งบดําเนินงาน รวม 2,086,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 706,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

(1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
ตั้งไว้  250,000.-  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองคลัง ตามมติ ก.ท.จังหวัด
เชียงราย
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้งถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113) 

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ  ตั้งไว้  150,000.-  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะ
กรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  คณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 276,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  ค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อที่อยู่
อาศัย ให้แก่ พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล และผู้มีสิทธิ์เบิกจ่าย
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)
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ค่าใช้สอย รวม 705,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 520,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง เช่น ค่าเข้าเล่ม , เย็บปกเอกสาร ค่าจ้างเหมาแรง
งาน ค่าจ้างเหมาสํารวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาค
สนามในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย และค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอคัดสําเนาข้อมูลที่ดินและถ่าย
เอกสารเกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดิน ค่าถ่ายระวางที่ดินและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ภาษี ค่าทําป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชา
สัมพันธ์ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นและรูปแบบต่างๆ ค่าจัดทํา
สติ๊กเกอร์ PVC สําหรับติดหน้าบ้านผู้ชําระค่าขยะมูลฝอยในเขต
พื้นที่ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3
/ว0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
3. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนิน
การ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
4. เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 143 ลําดับที่ 5
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสั่งจากนายก
เทศมนตรี เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (และแก้ไข
เพิ่มเติม) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสั่งจากนายก ทต.
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (และแก้ไข
เพิ่มเติม) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
พิมพ์ เครื่องแฟ๊กซ์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564  13:09:52 หน้า : 35/115



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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ เครื่องใช้สํานักงาน เครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา เทป
กาว สมุด แฟ้ม ไม้บรรทัด ดินสอ ยางลบ ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท์ แฟ้มเก็บเอกสารต่างๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แป้น
พิมพ์ หน่วยประมวลผลกลาง ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 475,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงาน ทต.,อาคารและสิ่งก่อ
สร้างอื่นที่เป็นทรัพย์สินของ ทต.
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา สําหรับสํานักงาน ทต.,อาคารและสิ่ง
ก่อสร้างอื่นที่เป็นทรัพย์สินของ ทต.
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์  และค่าใช้บริการ
เลขหมายสําหรับเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ในสํานักงานเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่งจดหมาย เอกสารพัสดุ ไปรษณีย
ภัณฑ์ ค่าดวงตราไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย ที่ที่ทําการไปรษณีย์เรียกเก็บ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 95,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต ของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย เช่น ค่าใช้บริการอินเตอร์
เน็ต ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113) 

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)
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งบลงทุน รวม 91,050 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 91,050 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานหุ้มหนัง จํานวน 8,750 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานหุ้มหนัง มีล้อ
เลื่อน จํานวน 5 ตัวๆ ละ 1,750.- บาท
เป็นเก้าอี้หุ้มหนัง มีล้อเลื่อน มีโช๊คปรับระดับสูงต่ําได้
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113) 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มีมือจับ
ชนิดบิดมีแผ่นชั้น 3 แผ่น จํานวน 5 ตู้ๆ ละ 6,000.- บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 91 ซม. ลึก 45 ซม. 
สูง 183 ซม. สําหรับเก็บแฟ้มเอกสารในงานกองคลัง
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)
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ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน แผ่นชั้น 2
 ชั้น จํานวน 1 ตู้ ราคา 5,000.- บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 152 ซม. ลึก 40 ซม. 
สูง 87 ซม. สําหรับเก็บแฟ้มเอกสารในงานกองคลัง
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

โต๊ะทํางาน (โต๊ะเหล็ก) จํานวน 6,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน (โต๊ะเหล็ก) จํานวน 1
 ตัว ราคา 6,500.- บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 ซม. ลึกยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. 
มีลิ้นชักกลาง มีตู้เก็บเอกสารด้านซ้ายมือและตู้เก็บเอกสารด้าน
ขวามือ
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)
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โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 6,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์  
จํานวน 1 ตัว ราคา 6,800.- บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 78 ซม. ลึก 154 ซม. สูง 75 ซม. 
มีลิ้นชักกลาง มีตู้เก็บเอกสารด้านขวามือ
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 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 แกน
หลัก (2 core)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz  จํานวน 1 หน่วย   
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อย
กว่า 3 MB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
  หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภัยใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน  1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
  1 ช่อง
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920 x 1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
จํานวน 2 เครื่อง
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (ตามที่กระทรวง ICT 
กําหนด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหาร
คลัง (00113)

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลดอนศิลา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายอุดหนุนเทศบาลตําบลดอนศิลา ในการดําเนินการ
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในพื้นที่อําเภอ
เวียงชัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2563
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)  และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 144 ลําดับ
ที่ 9
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 402,660 บาท
งบบุคลากร รวม 402,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 402,660 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 402,660 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน,เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินเพิ่ม
ตามวุฒิ ให้แก่พนักงาน ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภาย
ใน จํานวน  1  อัตรา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานควบคุมภาย
ในและการตรวจสอบภายใน  (00114)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 473,260 บาท

งบบุคลากร รวม 178,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 178,260 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 178,260 บาท

- เพื่อจ่ายเงินเดือน , เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินเพิ่ม
ตามวุฒิ ให้แก่พนักงาน ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120)  งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  (00123)
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งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  อปพร. โดยปฏิบัติตามระเบียบคณะ
กรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2560 
1. เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808/ว7272 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2560 
2. เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808/ว0684 ลงวันที่ 8
 กุมภาพันธ์ 2560  
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120)  งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  (00123)

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120)  งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  (00123)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2565) ยุทธศาสตร์ที่  2 หน้าที่  116  ลําดับที่ 5
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ค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันในพื้นที่

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ เช่น ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120)  งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  (00123)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 117 ลําดับที่ 10

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว5329 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2562
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120)  งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  (00123)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 10
 ลําดับที่ 1
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ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง
เทศกาล งานประเพณีและวันสําคัญ

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการสั่งใช้สมาชิก อปพร. ตั้งจุด
บริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ลดอุบัติเหตุ ป้องกันและ
บรรเทาเหตุสาธารณภัย พักติดต่อสอบถามเส้นทางการเดิน
ทาง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง
เทศกาล งานประเพณี และวันสําคัญ เช่น ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าเครื่องดื่มสําหรับบริการนักท่อง
เที่ยว ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 08104/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120)  งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  (00123) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 115 ลําดับที่ 4
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) หลัก
สูตรจัดตั้ง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) หลักสูตรจัดตั้ง 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120)  งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  (00123) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ฉบับ
ที่ 2/2564

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่จําเป็นในการปฏิบัติ
งานเพื่อป้องกันอันตราย เช่น เสื้อแขนยาว เสื้อแขนสั้น กางเกงขา
ยาว กางเกงขาสั้น รองเท้า หมวก ถุงมือ 
ถุงเท้า เข็มขัด เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ 
วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจําตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อป
พร. ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ ฯลฯ  และวัสดุเครื่องแต่งกายผู้
ปฏิบัติการด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120)  งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  (00123)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น วาล์วน้ําดับเพลิง ท่อสาย
ส่งน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120)  งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  (00123)

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุบรรเทาสาธารณภัย  
เช่น  เปล  กรวย  กระเป๋าพร้อมอุปกรณ์  ปฐมพยาบาล ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120)  งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  (00123)  

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเป่าลมสะพายหลัง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเป่าลมสะพายหลัง 
จํานวน  1  เครื่อง ราคา 5,000.- บาท  
 คุณลักษณะพื้นฐาน                             
- เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
- มีกําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า
- ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 50 ซีซี 
- อัตราพ่น (สูงสุด) ไม่น้อยกว่า 6,000 รอบ/นาที
ตั้งตามราคาท้องตลาด
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120)  งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  (00123)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หน้าที่  20  ลําดับที่ 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,905,320 บาท

งบบุคลากร รวม 1,129,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,129,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 967,920 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน,เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินเพิ่ม
ตามวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน   3   อัตรา ดังนี้  
1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา   1  อัตรา     
2) นักวิชาการศึกษา   1  อัตรา
3) เจ้าพนักงานธุรการ  1  อัตรา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (00211) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ให้แก่  ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา  จํานวน  1  อัตรา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (00211)  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา   
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (00211)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (00211)

งบดําเนินงาน รวม 715,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 255,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  
กองการศึกษา  ตามมติ ก.ท.จังหวัดเชียงราย
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (00211)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (00211)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อที่อยู่
อาศัย ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (00211)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล กองการศึกษา และผู้มีสิทธิ์เบิกจ่าย    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (00211)

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
กิจการต่างๆ ของกองการศึกษาและ ศพด.ทต.สิริเวียงชัย 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ , ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ และแผ่นพับ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (00211)
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ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
ของกองการศึกษาและ ศพด.ทต.สิริเวียงชัย  เช่น ค่าเข้าเล่ม , เย็บ
ปกเอกสาร , ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (00211)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการ
ของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสั่งจาก
นายกเทศมนตรี เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (00211)
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสั่งจากนายก ทต.
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา(00211)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินที่เป็นของเทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (00211)

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของ  เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการ
ศึกษาฯ  เช่น กระดาษ ปากกา เทปกาว สมุด แฟ้ม ไม้
บรรทัด ดินสอ ยางลบ ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท์ แฟ้มเก็บเอกสารต่างๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (00211)   
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ครัวเรือนต่างๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เช่น  จาน  ช้อน  ไม้กวาด   แปรง  สบู่   น้ํายาล้างห้องน้ํา  ผงซัก
ฟอก  น้ํายาล้างจาน  ฯลฯ        
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (00211) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  เครื่องใช้ต่างๆ ในการปฏิบัติ
งานคอมพิวเตอร์  เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แป้น
พิมพ์ หน่วยประมวลผลกลาง ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  (00211)

งบลงทุน รวม 60,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 2 บานเลื่อน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน
เลื่อน จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 7,500 บาท 
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 91 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 183 ซม.
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
ตั้งตามราคาท้องตลาด  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  (00211)
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ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 7,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 4
 ฟุต จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 3,600.- บาท ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 110
 ซม. ลึก  40 ซม.  สูง 80 ซม.
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
ตั้งตามราคาท้องตลาด  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  (00211)

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 กว้าง 7 นิ้ว จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  หมู่ 9 กว้าง 7 นิ้ว
จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ทําด้วยไม้สัก
- มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 7 นิ้ว
- มีฐานรองโต๊ะหมู่
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาท้องตลาด  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  (00211)
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โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 กว้าง 9 นิ้ว จํานวน 9,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 กว้าง 9 นิ้ว
จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ทําด้วยไม้สัก
- มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
- มีฐานรองโต๊ะหมู่
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาท้องตลาด  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  (00211)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่แบบล้อลาก ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 21,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่แบบล้อ
ลาก ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 3 ตู้ๆ ละ 7,200 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ (350 Watts)
- รับ FM ได้
- เชื่อมต่อ Bluetooth
- มีช่องต่อ USB
- มีแบตเตอรี่ชาร์จได้ในตัว
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตั้งตามราคาท้องตลาด  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  (00211)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หน้าที่  27  ลําดับ
ที่ 18

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,068,037 บาท
งบบุคลากร รวม 718,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 718,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 312,408 บาท

- เพื่อจ่ายเงินเดือน , เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินเพิ่ม
ตามวุฒิ ให้แก่ พนักงานครูเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  (00212)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเงินวิทยฐานะชํานาญการ  ให้แก่ พนักงานครู
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  (00212)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 364,392 บาท

- เพื่อจ่ายค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  (00212)
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งบดําเนินงาน รวม 960,360 บาท
ค่าใช้สอย รวม 304,180 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแม่สอนลูกทําขนมไทย จํานวน 10,190 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการแม่สอนลูกทําขนม
ไทย เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากร  ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบล
สิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 130 ลําดับที่ 2

ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สําหรับเด็กใน ศพด
.ทต.สิริเวียงชัย

จํานวน 7,980 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ สําหรับเด็กใน ศพด.ทต.สิริเวียงชัย  เช่น ค่าป้าย
โครงการ  
ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์  ค่ารถรับส่ง ค่าของที่ระลึก  ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  (00212) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 131 ลําดับที่ 8

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 286,010 บาท

1. ค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย   ตั้งไว้  181,300.- บาท      
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สิริเวียงชัย  
จํานวน  37 คนๆ ละ 20.- บาทต่อวัน จํานวน  245 วัน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 131 ลําดับที่ 9 
     
2. ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว   ตั้งไว้  62,900.- บาท      
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สิริเวียงชัย  
จํานวน  37 คนๆ ละ 1,700.- บาทต่อคน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 131 ลําดับที่ 9 

3. ค่าหนังสือเรียน   ตั้งไว้  7,400.- บาท      
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.สิริเวียงชัย  
จํานวน  37 คนๆ ละ 200.- บาท/คน/ปี
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 131 ลําดับที่ 9 
     
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน   ตั้งไว้  7,400.- บาท      
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.สิริเวียงชัย  
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จํานวน  37 คนๆ ละ 200.- บาท/คน/ปี
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 131 ลําดับที่ 9
     
5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน   ตั้งไว้  11,100.- บาท      
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.สิริเวียงชัย      
จํานวน  37 คนๆ ละ 300.- บาท/คน/ปี
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 131 ลําดับที่ 9
     
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ตั้งไว้  15,910.- บาท      
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กเล็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สิริเวียงชัย  
จํานวน  37 คนๆ ละ 430.- บาท/คน/ปี
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 131 ลําดับที่ 9

ค่าวัสดุ รวม 656,180 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 636,180 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล และ นัก
เรียนประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 2 โรง
จํานวน  260 วัน จํานวน  295 คน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท
ต่อวัน และสําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สิริเวียง
ชัย จํานวน 260 วัน
จํานวน  37  คน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาทต่อวัน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  (00212) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 131 ลําดับที่ 10

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาสําหรับการจัดการเรียนการ
สอนของ ศพด.ทต.สิริเวียงชัย  เช่น แบบจําลองภูมิประเทศ , แบบ
จําลองอาชีพ , สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  (00212)
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งบลงทุน รวม 204,877 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 204,877 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จํานวน 39,077 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์และติด
ตั้ง จํานวน  23 ชุด  รายละเอียดดังนี้
1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 170 สูง 150 ซม.  
จํานวน 10 ชุด  ราคา 14,030 บาท
2. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 240 สูง 150 ซม.  
จํานวน 4 ชุด    ราคา    7,920 บาท
3. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 180 สูง 210 ซม.  
จํานวน 2 ชุด    ราคา    4,158 บาท
4. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 100 สูง 210 ซม.  
จํานวน 2 ชุด    ราคา    2,310 บาท
5. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 260 สูง 190 ซม.  
จํานวน 2 ชุด    ราคา    5,434 บาท
6. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 140 สูง 190 ซม.  
จํานวน 2 ชุด    ราคา    2,926 บาท
7. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 190 สูง 220 ซม.  
จํานวน 1 ชุด    ราคา    2,299 บาท
ตั้งตามราคาท้องตลาด
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 8
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า แบบถังคู่ ขนาด 10 กิโลกรัม จํานวน 7,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบถังคู่ ขนาด 10
 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง  ราคา  7,600.-  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่าที่กําหนด
- เป็นเครื่องแบบ 2 ถัง เปิดฝาบน
- มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด
ตั้งราคาตามท้องตลาด
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หน้าที่  26  ลําดับ
ที่ 16
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ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 18,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 
จํานวน 1 ตู้ ราคา 18,500.- บาท
คุณสมบัติพื้นฐาน
- ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
- เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563 ( หน้า 12 , 65 )
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หน้าที่  26  ลําดับ
ที่ 15

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
สํานักงาน

จํานวน 34,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สําหรับติดตั้งภายนอกสํานักงาน  
จํานวน  6 ตัวๆ ละ 5,700.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel 
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ
วินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพในกรณีที่มีค่า
ความเข้มของแสง 0 LUX ได้
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
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อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range 
หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2
 แหล่ง 
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอย่าง
น้อย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสําหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 
- สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10  C ถึง 50  C เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, “NTP หรือ SNTP”, RTSP 
ได้เป็นอย่างน้อย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ( หน้า 1 )
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หน้าที่  24  ลําดับ
ที่ 10

กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายใน
สํานักงาน

จํานวน 24,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สําหรับติดตั้งภายในสํานักงาน  
จํานวน  8 ตัวๆ ละ 3,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel 
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ
วินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพในกรณีที่มีค่า
ความเข้มของแสง 0 LUX ได้   
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2
 แหล่ง 
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, “NTP หรือ SNTP”, RTSP 
ได้เป็นอย่างน้อย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ( หน้า 1 )
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หน้าที่  24  ลําดับที่ 9
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จํานวน  1  เครื่อง ราคา  5,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  ( หน้า 21 )
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หน้าที่  25  ลําดับ
ที่ 13
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จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จํานวน 3,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5
 นิ้ว จํานวน  1 เครื่อง ราคา  3,700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 Pixel 
- มีRefresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  ( หน้า 21 )
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หน้าที่  26  ลําดับ
ที่ 14

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564  13:09:52 หน้า : 68/115



อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 
ช่อง

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ  PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง  
จํานวน  1  เครื่อง ราคา  15,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps 
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทํางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกัน
ได้ จํานวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP 
หรือ SFP+ จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser 
ได้ 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายทุกช่อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ( หน้า 11 )
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หน้าที่  25  ลําดับ
ที่ 12

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 16 ช่อง

จํานวน 57,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือ
ข่าย (Network Video Recorder) แบบ  16 ช่อง  
จํานวน  1  เครื่อง ราคา  57,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทํางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกัน
ได้ จํานวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อย
กว่า 2,073,600 pixel 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP 
หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP 
ได้ เป็นอย่างน้อย 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 16 TB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จํานวนไม่น้อยกว่า 2
 ช่อง 
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ 
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์
ถูกต้อง 
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบ
เครือข่ายได้ 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
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โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ( หน้า 9 )
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หน้าที่  25  ลําดับ
ที่ 11

งบเงินอุดหนุน รวม 1,184,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,184,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีเวียง จํานวน 276,000 บาท

- เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีเวียง  ในการจัดสรรอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จํานวน  200 วัน ๆ ละ 20.- บาทต่อวัน  จํานวน 69 คน
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2563
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563
3. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  (00212)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 132 ลําดับที่ 13

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย จํานวน 908,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย  ในการจัดสรร
อาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จํานวน  200 วัน ๆ ละ 20.- บาทต่อวัน  จํานวน 227 คน
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2563
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563
3. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 132 ลําดับที่ 13

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

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ หนังสือคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ และ
ค่าบอกรับเป็นสมาชิกวารสาร , นิตยสาร สําหรับศูนย์ข้อมูลข่าว
สารเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ  (00214)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,675,060 บาท

งบบุคลากร รวม 330,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 330,060 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 330,060 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน,เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินเพิ่ม
ตามวุฒิ ให้แก่พนักงาน ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณ
สุข จํานวน  1  อัตรา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น  (00223)

งบดําเนินงาน รวม 1,060,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,010,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล ฯลฯ
1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่นๆ  (00223)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะ ลดมลภาวะ ลดปัญหาขยะชุมชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการคัดแยกขยะ ลดมล
ภาวะ ลดปัญหาขยะชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2. เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท
 0810.5/ว0263 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
3. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่นๆ  (00223) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 128 ลําดับที่ 1 

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคระบาด โรคติดต่อ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการป้องกันและควบคุม
การเกิดโรคระบาด โรคติดต่อ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่นๆ  (00223) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 120 ลําดับที่ 5
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ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ศ.ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัติยราชนารี เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัคซีน ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และค่าจ้างเหมาสํารวจจํานวนสุนัขและแมว ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่นๆ  (00223) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 121 ลําดับที่ 9 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล  เช่น น้ํายาและเคมีภัณฑ์ต่างๆ เวชภัณฑ์
ต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่นๆ  (00223)
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งบเงินอุดหนุน รวม 285,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 285,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายอุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ในการดําเนิน
การโครงการผ่าตัด - ทําหมัน 
เพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้า
และแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2563
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่นๆ (00223) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2
 หน้าที่ 121 ลําดับที่ 10

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัย จํานวน 14 หมู่บ้านๆ ละ 20,000.- บาท 
รวมจํานวน 280,000.- บาท สําหรับดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2563
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่นๆ (00223)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 121 ลําดับที่ 11
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย สวนสาธารณะหนอง
หลวง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 08914/ว407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานสวน
สาธารณะ  (00243) และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัย (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 138 ลําดับ
ที่ 5 , 6 , 7

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 780,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 780,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 780,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารในการกําจัดขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย เช่น ค่าเช่าเตาเผา
ขยะ, ค่าจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ
1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  (00244)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 610,780 บาท

งบบุคลากร รวม 435,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 435,780 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 435,780 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน , เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงิน
เพิ่มตามวุฒิ ให้แก่พนักงาน ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
จํานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
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งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เช่น ป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ.2562
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ.2564
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)  งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 7
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ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฝึกอาชีพกลุ่มพัฒนา
สตรี เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  (00250)  งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน  (00252)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 125 ลําดับที่ 1
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ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้ป่วย
เอดส์ เช่น  ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  (00250)  งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน  (00252)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 123 ลําดับที่ 1
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ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้
พิการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  (00250)  งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน  (00252)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 123 ลําดับที่ 2
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ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันยาเสพติดโลก จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดในวันยาเสพติดโลก 
เช่น  ค่าป้ายโครงการ  สื่อประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0810.6/ว1463 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
3. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0816.6/ว3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
4. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0810.6
/ว3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
5. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0816.3/ว1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  (00250)  งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน  (00252)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 119 ลําดับที่ 3 
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ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราชดําริ  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องเขียน
แบบพิมพ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
3. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
4. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.3/ว1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  (00250)  งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน  (00252) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2565) ยุทธศาสตร์ที่  2 หน้าที่ 125 ลําดับที่ 4 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริต

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต เช่น  ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  (00250)  งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน  (00252)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 10
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ และรายได้แก่ประชาชน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
อาชีพ และรายได้แก่ประชาชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  (00250)  งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน  (00252)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 125 ลําดับที่ 2
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน หมู่ที่ 6 และ 16

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ ให้กับ
กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 6 และ 16  เช่น  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  (00250)  งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน  (00252)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 12
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ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการสร้างรายได้แก่ผู้สูง
อายุ  เช่น  ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  (00250)  งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน  (00252)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 123 ลําดับที่ 3
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ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานโครงการเสริม
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน 
เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องเขียนแบบพิมพ์  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ 
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  (00250)  งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน  (00252) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2565) ยุทธศาสตร์ที่  6  หน้าที่  127  ลําดับที่  9 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 58,340 บาท

งบดําเนินงาน รวม 58,340 บาท
ค่าใช้สอย รวม 58,340 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันเปตองสัมพันธ์เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขตรับผิดชอบเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

จํานวน 39,220 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขันเปตองสัมพันธ์
เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตรับผิดชอบเทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัย  
เช่น ค่าจัดสนามแข่งขัน ถ้วยรางวัล เงินรางวัล 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 133 ลําดับที่ 3

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 9,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ใช้จ่ายในการจัดกงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 133 ลําดับที่ 4
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก ใน ศพด.ทต.สิริเวียงชัย จํานวน 10,020 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
เล็ก ใน ศพด.ทต.สิริเวียงชัย  เช่น ค่าป้ายโครงการ  
ค่าวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย  (พ.ศ.2561-
2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 133 ลําดับที่ 5  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 152,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 92,100 บาท

ค่าใช้สอย รวม 92,100 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานหรือร่วมงาน 
รัฐพิธี งานประเพณี งานวันสําคัญและพิธีการต่างๆ  ของทาง
ราชการและในท้องถิ่น
และการจัดโต๊ะลงนามถวายพระพรหรือการถวายความอาลัย ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในโครงการประเพณีลอย
กระทง เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทํากระทง ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559  
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 134 ลําดับที่ 7

ค่าใช้จ่ายโครงการปราชญ์ชาวบ้านบนภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 27,760 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการปราชญ์ชาวบ้านบน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวิทยากร  ค่าจัด
สถานที่ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559  
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 134 ลําดับที่ 8
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ค่าใช้จ่ายโครงการป๋าเวณีปีใหม่เมือง สรงน้ําพระสังฆาธิการและสูมา
คาราวะผู้สูงอายุ

จํานวน 14,340 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการป๋าเวณีปีใหม่เมืองสรง
น้ําพระสังฆาธิการและสูมาคาราวะผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย
โครงการ  ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงาน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559  
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย  (พ.ศ.2561-
2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 135 ลําดับที่ 10

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบชะตาหนองหลวงและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการสืบชะตาหนองหลวง
และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดสถาน
ที่  ค่าจัดเตรียมเครื่องสืบชะตา ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 135 ลําดับที่ 11
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ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานเรียนรู้การประกอบศาสนพิธี จํานวน 13,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสาน
เรียนรู้การประกอบศาสนพิธี เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์พิธีทางศาสนา  ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559                                         
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 134 ลําดับที่ 6

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงชัย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงชัย โครงการจัด
กิจกรรมในงานวันสําคัญของชาติและกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)   
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 136 ลําดับที่ 16
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อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายอุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  โครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง ประจําปี 2565
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 1

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

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นที่ ทต.สิริ
เวียงชัย

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทําโครงการประชา
สัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นที่ ทต.สิริเวียงชัย  เช่น ค่าจ้าง
เหมาจัดทําวารสาร  ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้าง
เหมาจัดทําป้ายแผนที่ท่องเที่ยว ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260) งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 139 ลําดับที่ 1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,318,420 บาท

งบบุคลากร รวม 1,615,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,615,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 791,760 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงิน
เพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ 
1) ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา 
2) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  จํานวน 1 อัตรา  
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ 
1) ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา
2) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 682,560 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 5 อัตรา ได้แก่ 
1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา   
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา  
3) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
จํานวน 1 อัตรา                         
4) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จํานวน  1 อัตรา  
5) คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 81,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 5 อัตรา ได้แก่ 
1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา    
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
3) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
จํานวน 1 อัตรา              
4) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จํานวน  1 อัตรา  
5) คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)
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งบดําเนินงาน รวม 1,678,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 368,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองช่าง ตามมติ ก.ท.จังหวัด
เชียงราย
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 และแก้ไขเพิ่มเติม
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  ค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อที่อยู่
อาศัย ให้แก่ พนักงานเทศบาลที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล และผู้มีสิทธิ์เบิกจ่าย
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311) 

ค่าใช้สอย รวม 880,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
ของกองช่าง เช่น ค่าเข้าเล่ม เย็บปกเอกสาร ค่าจ้างเหมาตรวจ
สอบคุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า และค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311) 

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรังวัดตรวจสอบแนวเขต การ
ขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง การดําเนินคดีเกี่ยวกับที่ดิน
อันเป็นที่สาธารณสมบัติที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและ
คุ้มครองที่ดินอันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน สําหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311) 
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ค่าใช้จ่ายสําหรับการทําประกันภัยรถราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการทําประกันภัยรถราชการ และ
การจัดทําประกันภัยภาคสมัครใจในความคุ้มครองประเภทที่ 3
 ในวงเงินคุ้มครองไม่เกิน 300,000 บาทต่อคน ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสั่งจากนายก
เทศมนตรี 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ฯลฯ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (และแก้ไข
เพิ่มเติม)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311) 
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสั่งจากนายก ทต. 
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (และแก้ไข
เพิ่มเติม)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311) 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 450,000 บาท

- ค่าบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 200,000.- บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินที่เป็น
ของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นซ์เตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311) 

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (การซ่อมปกติ)  
ตั้งไว้ 50,000.- บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและการบํารุงรักษายาน
พาหนะ  เช่น  รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ส่วนกลาง รถตัก
หน้าขุดหลัง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311) 
 
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (การซ่อมกลาง)  
ตั้งไว้ 200,000.- บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและการบํารุงรักษายานพาหนะ ที่มีอายุ
การใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000
 กิโลเมตร เช่น  รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ส่วนกลาง รถ
ตักหน้าขุดหลัง ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311) 
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ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น กระดาษ ปากกา เทป
กาว สมุด แฟ้ม ไม้บรรทัด ดินสอ ยางลบ ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท์ แฟ้มเก็บเอกสารต่างๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  สําหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานของ ทต.และสําหรับบํารุงและดูแลรักษาไฟฟ้า
สาธารณะประจําหมู่บ้าน (ไฟกิ่ง)ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล เช่น  ฟิวส์  เทปพันสายไฟ  สายไฟฟ้า  ปลั๊ก
ไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า ถ่าน
ไฟฉาย บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ  อุปกรณ์ก่อสร้าง  ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของ ทต.  เช่น  แปรงทาสีและสีทินเนอร์  ท่อน้ํา  เหล็ก
เส้น  ตะปู  ปูน  หิน  ทราย ไม้ต่าง ๆ ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)  
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ เครื่องใช้สําหรับใช้กับยานพาหนะ
ของเทศบาล เช่น ล็อคพวงมาลัย ล็อคเกียร์ แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายชาร์ตพ่วงแบ็ตเตอรี่ 
คีมล็อค กุญแจเลื่อน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันซุปเปอร์ น้ํามันเครื่องสําหรับใช้กับ
ยานพาหนะส่วนกลาง เช่น รถตักหน้าขุดหลัง รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองช่างเทศบาลตําบลสิริเวียงชัยที่มีความจําเป็น
ต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แป้น
พิมพ์ หน่วยประมวลผลกลาง ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311) 

งบลงทุน รวม 24,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 17,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 17,000.- บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก   (2 Core)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 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 หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ  FHD (1920 x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi  (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 (ตามที่กระทรวง ICT 
กําหนด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311) 

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564  13:09:53 หน้า : 106/115



เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 2,500.- บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552
2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (ตามที่กระทรวง  ICT 
กําหนด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311) 

งานก่อสร้าง รวม 5,464,965 บาท
งบบุคลากร รวม 402,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 402,660 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 402,660 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงิน
เพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง นายช่างโยธา 
จํานวน 1 อัตรา 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานก่อสร้าง (00312)
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งบลงทุน รวม 5,062,305 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,062,305 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงห้องเก็บของกองคลังเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย จํานวน 37,680 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงห้องเก็บของกองคลัง เทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย โดยการปูกระเบื้อง ขนาด 12” x 12” พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 48 ตร.ม.  
รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
กําหนด 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อ
สร้าง  (00312)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 9 ลําดับที่ 21

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย จํานวน 365,596 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย   
1) อาคารโรงอาหารโดยติดตั้งผนังกั้นห้องพร้อมปูกระเบื้องและ
ก่อสร้างรางระบายน้ํา งบประมาณ จํานวน 257,543 บาท
2) อาคารเด็ก 1 โดยทาสีภายในภายนอก พร้อมติดตั้งหน้าต่าง
มุ้ง PVC จํานวน 22 บาน งบประมาณ จํานวน 108,053 บาท
รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรายละเอียดของ
เทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อ
สร้าง  (00312)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 10 ลําดับที่ 23 
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่าK) ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างที่ทําสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่าK) กับเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อ
สร้าง  (00312)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนสาธารณะของหมู่บ้านทาง
เข้าบ้านนายจันทร์ สุวรรณรัตน์ หมู่ที่ 17

จํานวน 662,533 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนน
สาธารณะของหมู่บ้านทางเข้าบ้านนายจันทร์ สุวรรณรัตน์ หมู่
ที่ 17 บ้านไชยเจริญเหนือ  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 236.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 944.00 ตร.ม.
รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรายละเอียดของ
เทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อ
สร้าง  (00312)   
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 17 ลําดับที่ 10

โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองป่ายางต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 12 จํานวน 875,694 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองป่ายางต่อ
จากจุดเดิม หมู่ที่ 12 บ้านใหม่โพธิ์งาม  ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 315.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตร.ม.
รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรายละเอียดของ
เทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อ
สร้าง  (00312)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 15 ลําดับที่ 5 
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น ซอย 1/1 (กรุยคํา) หมู่ที่ 6 จํานวน 251,468 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับ
แน่น ซอย 1/1 (กรุยคํา) หมู่ที่ 6 บ้านปง  ขนาดกว้าง 3.50
 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 178.50 ลบ.ม.
รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรายละเอียดของ
เทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อ
สร้าง  (00312)   
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 6 ลําดับที่ 10 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย 6 
หมู่ที่ 7

จํานวน 895,740 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอย 6 หมู่ที่ 7 บ้านด้ายกู่แก้ว  ท่อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด      0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อ
พัก 175.00 เมตร 
รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรายละเอียดของ
เทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อ
สร้าง  (00312)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 14 ลําดับที่ 3 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อมเทลานและหลังคาคลุม
ลาน หมู่ที่ 15

จํานวน 343,977 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อมเท
ลาน และหลังคาคลุมลาน หมู่ที่ 15 บ้านด้ายเจริญ  
บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน 
- รางระบายน้ํา คสล.ยาว 73.00 เมตร
- เทลานพื้นที่รวม 171 ตร.ม.
- หลังคาคลุมลาน 2.50 x 15 เมตร
รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรายละเอียดของ
เทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อ
สร้าง  (00312)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 17 ลําดับที่ 9

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 จํานวน 880,399 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านด้ายท่าล้อ ขนาดกว้าง 0.40
 เมตร ยาว 263.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.60 เมตร จุดเริ่มต้น
บ้านนางสรวย  ชื่นบาน ถึงบ้านนายสุทธิพร  จงวินิจกรกิจ
รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรายละเอียดของ
เทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อ
สร้าง  (00312)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 18 ลําดับที่ 11
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและ
กําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 14

จํานวน 225,421 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปิดและกําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8
  หมู่ที่ 14 บ้านไชยปราการ กว้าง 0.40 เมตร ยาว 43 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.30 – 1.46 เมตร
รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรายละเอียดของ
เทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อ
สร้าง  (00312)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 16 ลําดับที่ 8

โครงการก่อสร้างห้องน้ําบริเวณสุสานบ้านด้าย หมู่ที่ 20 จํานวน 232,241 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างห้องน้ําบริเวณสุสานบ้าน
ด้าย หมู่ที่ 20 บ้านด้ายพัฒนา  
- ก่อสร้างห้องน้ํา 1 ห้อง จํานวน 1 หลัง ขนาด 1.50 x 2.00
 เมตร
- ก่อสร้างห้องน้ํา 3 ห้อง จํานวน 1 หลัง ขนาด 4.50 x  2.00
 เมตร
รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรายละเอียดของ
เทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อ
สร้าง  (00312)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 19 ลําดับที่ 13
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โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน และขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 จํานวน 281,556 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน และ
ขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 บ้านไชยเจริญ จํานวน 1 แห่ง 
โดยวางท่อ PVC 2” ยาว 200 เมตร ท่อ PVC 3” ยาว 880
 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประปา จํานวน 18 รายการ
รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรายละเอียดของ
เทศบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อ
สร้าง  (00312) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 13 ลําดับที่ 2

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานการเกษตรของเทศบาล เช่น เคียว สปริงเกลอร์ 
จอบหมุน จานพรวน ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ พันธุ์พืช วัสดุเพาะชํา ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการ
เกษตร  (00321)

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564  13:09:53 หน้า : 113/115



งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิม
พระเกียรติ เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  (00322) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2565) ยุทธศาสตร์ที่  5  หน้าที่  141  ลําดับที่  1 

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่ากล้าพันธุ์ไม้ 
ค่าปุ๋ย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  (00322) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2565) ยุทธศาสตร์ที่  5  หน้าที่  141  ลําดับที่  2 
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ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากล้าพันธุ์พืช ฯลฯ
1. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
2. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6 /ว1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  (00322) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2561 -
 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที่  5  หน้าที่  3
  ลําดับที่  1

วันที่พิมพ์ : 18/8/2564  13:09:53 หน้า : 115/115


