
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าข้าม

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลท่าข้าม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลท่า
ข้ามอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลท่าข้ามจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 29,315,286.64 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 11,336,044.69 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,107,236.07 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 8,754.10 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 31,145,159.67 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 179,844.53 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 101,573.20 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 160,537.65 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,979.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 11,933,332.29 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 18,767,893.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 23,072,503.02 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 6,376,214.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,313,866.05 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,475,554.46 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,732,868.51 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,174,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,676,166.65 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลท่าข้าม
อําเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 145,203.75 139,500.00 181,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 368,544.27 115,100.00 127,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 221,043.54 200,000.00 130,200.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 32,341.00 31,000.00 31,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 767,132.56 485,600.00 470,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,846,493.05 13,850,000.00 14,530,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,846,493.05 13,850,000.00 14,530,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 8,794,357.00 19,000,000.00 19,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 8,794,357.00 19,000,000.00 19,000,000.00

รวม 24,407,982.61 33,335,600.00 34,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 897,162.13 8,578,737.00 8,818,518.00

งบบุคลากร 7,906,179.04 10,812,306.00 11,445,982.00

งบดําเนินงาน 5,937,432.38 7,282,277.00 7,151,200.00

งบลงทุน 3,246,924.19 3,425,280.00 3,500,800.00

งบรายจ่ายอืน 11,000.00 12,000.00 12,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,245,320.00 3,225,000.00 3,071,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 21,244,017.74 33,335,600.00 34,000,000.00

รวม 21,244,017.74 33,335,600.00 34,000,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตําบลท่าข้าม

อําเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,858,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 80,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 8,966,670

แผนงานสาธารณสุข 481,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,781,092

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 132,300

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 682,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 200,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 8,818,518

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 34,000,000



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,246,720 912,300 7,159,020

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,622,080 912,300 4,534,380

งบดําเนินงาน 2,589,900 75,500 2,665,400

    ค่าตอบแทน 569,900 4,000 573,900

    ค่าใช้สอย 1,245,000 61,500 1,306,500

    ค่าวัสดุ 505,000 10,000 515,000

    ค่าสาธารณูปโภค 270,000 0 270,000

งบลงทุน 0 22,000 22,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 22,000 22,000

งบรายจ่ายอืน 12,000 0 12,000

    รายจ่ายอืน 12,000 0 12,000

                                             รวม 8,848,620 1,009,800 9,858,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 80,000 80,000

    ค่าใช้สอย 80,000 80,000

                                             รวม 80,000 80,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าข้าม

อําเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 3,344,770 0 0 3,344,770

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,344,770 0 0 3,344,770

งบดําเนินงาน 174,000 2,694,900 0 2,868,900

    ค่าตอบแทน 44,000 0 0 44,000

    ค่าใช้สอย 105,000 1,082,400 0 1,187,400

    ค่าวัสดุ 25,000 1,612,500 0 1,637,500

งบลงทุน 0 15,000 0 15,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 15,000 0 15,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 2,718,000 10,000 2,738,000

    เงินอุดหนุน 10,000 2,718,000 10,000 2,738,000

                                             รวม 3,528,770 5,427,900 10,000 8,966,670

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 476,000 476,000

    ค่าใช้สอย 471,000 471,000

    ค่าวัสดุ 5,000 5,000

งบเงินอุดหนุน 5,000 5,000

    เงินอุดหนุน 5,000 5,000

                                             รวม 481,000 481,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 942,192 0 942,192

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 942,192 0 942,192

งบดําเนินงาน 298,600 0 298,600

    ค่าตอบแทน 94,000 0 94,000

    ค่าใช้สอย 49,600 0 49,600

    ค่าวัสดุ 155,000 0 155,000

งบลงทุน 50,000 3,413,800 3,463,800

    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 0 50,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 3,413,800 3,413,800

งบเงินอุดหนุน 0 76,500 76,500

    เงินอุดหนุน 0 76,500 76,500

                                             รวม 1,290,792 3,490,300 4,781,092

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 77,300 77,300

    ค่าใช้สอย 77,300 77,300

งบเงินอุดหนุน 55,000 55,000

    เงินอุดหนุน 55,000 55,000

                                             รวม 132,300 132,300

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 80,000 405,000 485,000

    ค่าใช้สอย 80,000 405,000 485,000

งบเงินอุดหนุน 122,000 75,000 197,000

    เงินอุดหนุน 122,000 75,000 197,000

                                             รวม 202,000 480,000 682,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 200,000 200,000

    ค่าใช้สอย 180,000 180,000

    ค่าวัสดุ 20,000 20,000

                                             รวม 200,000 200,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,818,518 8,818,518

    งบกลาง 8,818,518 8,818,518

                                             รวม 8,818,518 8,818,518



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,858,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 80,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 8,966,670

แผนงานสาธารณสุข 481,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,781,092

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 132,300

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 682,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 200,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 8,818,518

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 34,000,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลท่าข้าม และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 34,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
34,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลท่าข้ามปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลท่าข้าม
อําเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลท่าข้าม
อําเภอ เวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 63,533.42 65,303.49 71,106.50 70,000.00 7.14 % 75,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 58,751.80 59,406.35 62,961.25 61,000.00 0.00 % 61,000.00

     ภาษีป้าย 6,240.00 7,260.00 11,136.00 8,500.00 429.41 % 45,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 128,525.22 131,969.84 145,203.75 139,500.00 181,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 776.00 892.40 989.40 900.00 11.11 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 413.00 591.00 397.00 200.00 400.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 72,312.00 72,288.00 165,348.00 72,000.00 0.00 % 72,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 410.00 660.00 830.00 700.00 -14.29 % 600.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 19,400.00 0.00 7,000.00 114.29 % 15,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 26,556.50 25,586.00 191,759.87 26,000.00 -3.85 % 25,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 6,700.00 7,225.00 7,100.00 7,200.00 11.11 % 8,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 100.00 118.00 120.00 100.00 100.00 % 200.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 1,000.00 1,500.00 2,000.00 1,000.00 400.00 % 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 108,287.50 128,390.40 368,544.27 115,100.00 127,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 260,294.36 226,257.19 221,043.54 200,000.00 -34.90 % 130,200.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 260,294.36 226,257.19 221,043.54 200,000.00 130,200.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 36,500.00 48,800.00 32,000.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 50.00 80.00 80.00 0.00 0.00 % 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 76,190.00 4,594.00 261.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 112,740.00 53,474.00 32,341.00 31,000.00 31,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 448,190.64 540,530.56 651,250.68 560,000.00 7.14 % 600,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,132,244.59 7,321,403.51 7,595,021.34 7,400,000.00 1.35 % 7,500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,289,243.86 2,314,307.47 2,327,014.79 2,300,000.00 4.35 % 2,400,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 101,693.87 102,734.21 132,697.25 102,000.00 7.84 % 110,000.00

     ภาษีสุรา 1,045,166.14 1,193,233.05 1,185,711.76 1,100,000.00 9.09 % 1,200,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,421,633.10 2,055,846.10 2,550,475.76 2,100,000.00 19.05 % 2,500,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 39,999.54 31,229.88 41,636.52 30,000.00 16.67 % 35,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 81,957.28 58,317.12 40,083.95 58,000.00 -39.66 % 35,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 102,992.00 89,609.00 322,601.00 200,000.00 -25.00 % 150,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 12,663,121.02 13,707,210.90 14,846,493.05 13,850,000.00 14,530,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 9,354,849.00 9,443,572.00 8,794,357.00 19,000,000.00 0.00 % 19,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 9,354,849.00 9,443,572.00 8,794,357.00 19,000,000.00 19,000,000.00

รวมทุกหมวด 22,627,817.10 23,690,874.33 24,407,982.61 33,335,600.00 34,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลท่าข้าม

อําเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 34,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 181,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 75,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 61,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 45,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 127,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 72,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 600 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 25,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 8,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 200 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 130,200 บาท
ดอกเบีย จํานวน 130,200 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 31,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
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รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,530,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 600,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,400,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 110,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 1,200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 35,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 35,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 19,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 19,000,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินทีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2560
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลท่าข้าม

อําเภอ เวียงแก่น   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 34,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,848,620 บาท
งบบุคลากร รวม 6,246,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิน ได้แก่  
1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตรา 27,600 บาท/เดือน
2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน อัตรา 15,180
 บาท/คน/เดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาลฯพ.ศ. 2554 จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ ได้แก่
1. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี อัตรา 4,000 บาท/เดือน
2. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน 
อัตรา 3,000 บาท/เดือน/คน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาลฯพ.ศ. 2554 จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ ได้แก่
1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตรา 4,000 บาท/เดือน
2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน 
อัตรา 3,000 บาท/เดือน/คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯพ.ศ. 2554
 จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ทีปรึกษานายกเทศมนตรี ได้แก่
 1. ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตรา 9,660 บาท/เดือน
 2. ค่าตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรี   อัตรา 6,900บาท/เดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาลฯพ.ศ. 2554 จํานวน 12 เดือน
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดังนี
1. ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตรา 15,180บาท/เดือน
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตรา 12,420 บาท/เดือน
3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน อัตรา 9,660
 บาท/เดือน/คนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯพ.ศ. 2554 จํานวน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,622,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,345,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลท่าข้าม แยกเป็น
1.ปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
2.รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
3.หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
5.นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
6.นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
7.จพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
8.จพง.ธุรการ  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้กับพนักงานเทศบาล
1.ปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
2.รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
3.หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 952,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
1.ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  จํานวน 1 อัตรา
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
3.คนงานทัวไป                 จํานวน 5 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของ พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 2,589,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 569,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 403,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาลตําบลท่าข้ามและพนักงานจ้าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
2.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าทีตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในหนังสือ
กระทรวงการคลังที กค 0406.4/ว38 ลงวันที 28 เมษายน 2558 ได้
โดยอนุโลม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
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ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตัง(ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2547 และแก้ไขเพิมเติม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 135,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสํานักปลัด
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 26,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของนายกเทศมนตรี พนักงาน
เทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล

ค่าใช้สอย รวม 1,245,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี
-ค่าถ่ายเอกสาร
-ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-ค่าเช่าทรัพย์สิน
-ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
-ค่าจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูล(จปฐ)
-ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
-ค่าจ้างเหมาแรงงาน(จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก)
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม 
 ปกติ (กรณีค่าแรงมากกว่าสิงของ)
-ค่าติดตังไฟฟ้า
-ค่าติดตังโทรศัพท์
-ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ
-ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าชัวคราว
-ค่าธรรมเนียมติดตัง รือถอนมิเตอร์ ไฟฟ้าชัวคราว ฯลฯ
-ค่าจ้างเหมาจัดทําเว็ปไซต์

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที
ของเทศบาลดังนี
1.ค่ารับรอง เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
อืน ซึงจําเป็นต้องใช้เกียวกับการรับรอง เพือเป็นค่ารับรองในการต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยียมชม หรือ
ทัศนศึกษา ดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล (ตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 
2548)
2.ค่าเลียงรับรอง เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับการแต่งตังตาม
ระเบียบกฏหมาย หรือตามหนังสือสังการของระเบียบกระทรวง
มหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการ
เลียงรับรองและค่าบริการ ซึงจําเป็นต้องเกียวกับการเลียงรับรองใน
การประชุมดังกล่าว ทังนีให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าที
เกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุมด้วย (ตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว2381 
ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548)

วันทีพิมพ์ : 18/9/2560  14:12:16 หน้า : 3/27



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังของเทศบาล รวมถึงค่าตอบแทน
สําหรับคณะกรรมการเลือกตัง/หน่วยเลือกตังตามทีคณะกรรมการการ
เลือกตังกําหนด ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตัง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
สําหรับการเลือกตัง ค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์เกียวกับการเลือกตัง (กรณี
ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้
มีการเลือกตังใหม่ และกรณีอืนๆ) อีกทังการให้ความรู้เกียวกับกฎหมาย
การเลือกตังแก่ประชาชนให้ทราบถึง สิทธิและหน้าที และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิก
วุฒิสภา เพือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้อง
ถิน ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอด
จนค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการเลือกตัง (ปรากฎในแผน
พัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 134 ข้อ 8)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบียเลียง 
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวเนืองในการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนาการประชุม
เชิงปฏิบัติการของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมถึงผู้แทนชุมชน 
ประชาชน ฯลฯ ทีไปฝึกอบรมเพือประโยชน์สาธารณะของเทศบาล 
ตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3 ) พ.ศ.2559 

โครงการจัดงานวันท้องถินไทย จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันท้องถินไทย ประจําปี 
พ.ศ.2561 โดยอาจมีค่าใช้จ่าย ดังนี  ค่าอาหาร นําดืม วัสดุ อุปกรณ์ 
หนังสือ ค่าจ้างเหมารถบริการ  ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 134 ข้อ 9)
โครงการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ฯ เพือ
อํานวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซือจัดจ้างของอปท.ใน
พืนทีอําเภอเวียงแก่น จํานวน 4 แห่ง คือ เทศบาลตําบลท่าข้าม 
เทศบาลตําบลม่วงยาย เทศบาลตําบลหล่ายงาว องค์การบริหารส่วน
ตําบลปอมีลักษณะบูรณาการบริหารจัดการร่วมกัน
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 135 ข้อ 10)
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โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างและผู้ทีเกียวข้อง

จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สําหรับผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาล ตลอดจน
ผู้ทีเกียวข้องในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน โดยอาจมีค่าใช้จ่าย ดัง
นี  ค่าอาหาร นําดืม วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ ค่าจ้างเหมารถบริการ  ค่าตอบ
แทนวิทยากร ฯลฯถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถินพ.ศ
. 2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 133 ข้อ 4)
โครงการวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเทศบาล โดยอาจมีค่าใช้จ่าย ดังนี 
ค่าอาหาร นําดืม วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ ค่าจ้างเหมารถบริการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2559 (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 134 ข้อ 6)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของ
เทศบาล ตลอดจนผู้ทีเกียวข้องในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 
รวมถึงส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม การศึกษาดูงานเทศบาลต้นแบบ 
โดยอาจมีค่าใช้จ่าย ดังนี  ค่าอาหาร นําดืม วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ 
ค่าจ้างเหมารถบริการ  ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 134 ข้อ 5)
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึงมีทังค่าสิงของ
และค่าแรงงาน (ค่าแรงงานมากกว่าสิงของ)ได้แก่ เครืองคอมพิวเตอร์ 
โต๊ะ เก้าอี เครืองโทรศัพท์ เครืองโทรสาร วิทยุสือสาร รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ รถนํา รถขนขยะ ฯลฯ ตามหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 
เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 505,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานทีจําเป็นเพือใช้ในสํานักงาน อาทิ
เช่น กระดาษ ปากกา นําหมึกเติมปากกา แบบพิมพ์ ตรายาง ธงชาติ สมุด
ประวัติพนักงาน นําดืม สิงพิมพ์ทีได้จากการจัดซือหรือจ้างพิมพ์ เก้าอี
พลาสติก ฯลฯ รวมถึงวัสดุทีมีความคงทนถาวร

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ถุง
ขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก นํายาล้างห้องนํา ฯลฯ สําหรับ
ใช้ในอาคารสํานักงาน อาคารสถานทีอืนๆทีอยู่ในความรับผิดชอบ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทีเกียวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาล เช่น ยางนอก ยางใน นํามันเบรค หัว
เทียน ไขควง น็อตสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง แม่
แรง กุญแจปากตาย คีมล๊อค ล็อคเกียร์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ชุดอุปกรณ์
เครืองมือซ่อมรถ วัสดุประจํารถยนต์ดับเพลิงและบรรทุกนํา ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและนํามันหล่อลืน ทีเกียวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาล เช่น น้มันดีเซล 
นํามันเบนซิล แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ ตามหนังสือสัง
การกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 
มิถุนายน 2559 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียนโปสเตอร์พู่กัน
และสี ฟิล์ม แบตเตอรี กล้องถ่ายรูป เทปบันทึกเสียงหรือภาพ วีดีโอ แผ่นซี
ดี ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดํา ทีได้จากการ ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หมึก
พิมพ์ สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง แป้น
พิมพ์ เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 270,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในอาคารสํานักงาน และสถานทีอืนๆ
ทีอยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบลท่าข้าม ตามหนังสือสังการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 
มิถุนายน 2559 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการทังภายใน
ประเทศ ทางไกลระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการใช้
บริการด้วย

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวง
ตรา ไปรษณียากร และค่าบริการต่างๆทีต้องจ่ายให้กับทีทําการไปรษณีย์

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 85,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต ค่าสือสาร ค่าบริการจัดทําเว็ปไซต์ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง

งบรายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสํารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ (มิติ 2) ของเทศบาลตําบลท่าข้าม
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,009,800 บาท
งบบุคลากร รวม 912,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 912,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 440,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาลตําบลท่าข้ามแยกเป็น
1. ผู้อํานวยการกองคลัง                       จํานวน 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี           จํานวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานพัสดุ                            จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 367,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตําบลท่าข้ามแยกเป็น
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี        จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทัวไป                               จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 39,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างเทศบาลตําบลท่าข้ามแยกเป็น
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี        จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทัวไป                               จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 75,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาลกองคลัง
ค่าใช้สอย รวม 61,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เพือเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุม ของพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม
(ฉบับที 3) พ.ศ.2559
โครงการออกหน่วยบริการเคลือนทีรับชําระภาษี จํานวน 1,500 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกหน่วยบริการเคลือนทีรับชําระ
ภาษี เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 133 ข้อ 2)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ทีชํารุดเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ ตลับผงหมึก หมึกสําหรับเครืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้
แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมี
ลักษณะไม่คงทนถาวร

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

จํานวน 22,000 บาท

เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะพืนฐานตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
  (4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง 
  หรือดีกว่า ดังนี
  1. ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่
      น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่
      น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก  
      (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
  2. ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่
      น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่
      น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
  อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
  1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วย
      ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
      ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วย
      ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก 
      แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วย   
      ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
  ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
  ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาด
  ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า  
  600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
       (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
       (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 157 ข้อ 11)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมไฟป่า จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมไฟฟ้า โดยเตรียมความพร้อม
เพือจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที 2
 พฤศจิกายน 2558 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 121 ข้อ 1)
โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
ผลเรือน (อปพร.)

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพให้กับสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปรกณ์ ค่าป้าย ค่ารถ ฯลฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 121 ข้อ 2)
โครงการฝึกอบรมเพือเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพือเตรียมความพร้อมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปรกณ์ ค่าป้าย ค่ารถ
ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564  หน้า  121 ข้อ 3)
โครงการฝึกอบรมเพือเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพือเตรียมความพร้อมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปรกณ์ ค่าป้าย ค่ารถ
ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 122 ข้อ 4)
โครงการวัน อปพร. จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัน อปพร. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 122 ข้อ 5)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,528,770 บาท
งบบุคลากร รวม 3,344,770 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,344,770 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,786,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาลตําบลท่าข้ามแยกเป็น
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา        จํานวน 1 อัตรา
2. ครูผู้ดูแลเด็ก                          จํานวน 6 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 21,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,449,706 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตําบลท่าข้ามแยกเป็น
1. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา               จํานวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ             จํานวน 1 อัตรา
3. พนักงานจ้างทัวไป                     จํานวน 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยครูผู้ดแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)     จํานวน 7 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 87,384 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างเทศบาลตําบลท่าข้ามแยกเป็น
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ             จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทัวไป                     จํานวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยครูผู้ดแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)     จํานวน 7 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 174,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 44,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 44,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาลกองการศึกษา
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
พือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เพือเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุม ของพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติม
(ฉบันที 3) พ.ศ.2559
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 125 ข้อ 6)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ทีชํารุดเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรงไ ม้กวาด เข่ง มุ้ง 
ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม กระจกเงา ถ้วย ชาม ช้อนส้อม
แก้วนํา จานรอง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง
หมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะคงทน
ถาวร  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าติดตังเป็นต้น  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ ตลับผงหมึก หมึกสําหรับเครืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้
แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมี
ลักษณะไม่คงทนถาวร

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโล๊ะ ตามโครงการขยะความดีบนวิถีพอเพียง ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 148 ข้อ 2)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,427,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,694,900 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,082,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,082,400 บาท
 - ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กใน ศพด.ทต.ท่าข้าม จํานวน 245 วัน 
   ในอัตรามือละ 20 บาทต่อคน ตังไว้จํานวน 803,600 บาท
 - ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.ทต.ท่าข้าม ในอัตราคนละ 1,700
   บาท/ปี ตังไว้จํานวน 278,800 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,612,500 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,612,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนขุนขวาก
  พิทยา จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาท ตังไว้จํานวน 
  699,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้าน
  ท่าข้าม จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาท ตังไว้จํานวน
  500,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโล๊ะ
  จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาท ตังไว้จํานวน 98,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนใน ศพด.
  ทต.ท่าข้าม จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาท 
  ตังไว้ 314,500 บาท
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งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920X1080 
พิกเซล ขนาด 40 นิว (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

จํานวน 15,000 บาท

เพือจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี
 - ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของ
   จอภาพ (Resolution)  1920X1080 พิกเซล 
 - ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 40 นิว
 - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
 - ช่องต่อ HDM ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือต่อ 
   สัญญาณภาพและเสียง
 - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง 
    และภาพยนต์
 - มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า  157 ข้อ 12)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,718,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,718,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,718,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนขุนขวากพิทยา ตามโครงการอาหารกลางวัน 
  จํานวน 200 วัน ในอัตรามือละ 20 บาทต่อคน ตังไว้จํานวน 
  1,460,000 บาท 
  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 138 ข้อ 1)
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าข้าม ตามโครงการอาหารกลางวัน 
  จํานวน 200 วัน ในอัตรามือละ 20 บาทต่อคน ตังไว้จํานวน 
  1,044,000 บาท 
  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 138 ข้อ 2)
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านโล๊ะ ตามโครงการอาหารกลางวัน 
  จํานวน 200 วัน ในอัตรามือละ 20 บาทต่อคน ตังไว้
  จํานวน 204,000 บาท 
  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 138 ข้อ 3)
- อุดหนุนโรงเรียนสมถวิลฯ ตามโครงการตามรอยพ่อ 
  แบบพอเพียง   ตังไว้จํานวน 10,000 บาท 
  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 147 ข้อ 2)
  ถือปฏิบัติตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24  
มิถุนายน 2559 
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อําเภอเวียงแก่น ตามโครงการส่งเสริมและให้ความรู้ด้าน
การเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 147 ข้อ 1)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 481,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 476,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 471,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 336,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานเก็บขยะมูลฝอย ดําเนินการเก็บขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาลตําบลท่าข้าม

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทําการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทําการฉีค
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครือง
ดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปรกณ์ ค่าป้าย ค่ารถฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 130 ข้อ 1)
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
เช่น ค่าป้าย ค่ายา ค่านํามัน ฯลฯ เพือให้ชุมชนปลอดโรค และสามารถ
ยับยังการแพร่ระบาดของโรคได้ 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 130 ข้อ 2)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เช่น ค่าป้าย ค่ายา 
ค่าวัสดุทีเกียวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0994 ลงวันที 24 กุมภาพันธ์ 2560 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด มท 0810.5/729 
ลงวันที 31 มีนาคม 2560 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 130 ข้อ 3)
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โครงการอบรมให้ความรู้เรืองการคัดแยกขยะและศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการขยะ

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เรืองการคัดแยกขยะ
และศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปรกณ์ ค่าป้าย ค่ารถฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 130 ข้อ 4)

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายสําหรับการปฏิบัติหน้าทีในการจัดเก็บขยะมูล
ฝอย เช่น เสือแขนยาว กางเกงขายาว ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้า ผ้าปิด
จมูก ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ตามโครงการผ่าตัด - ทํา
หมันเพือลดจํานวนสุนัขและแมวทีเป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้า 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 148 ข้อ 1)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,290,792 บาท
งบบุคลากร รวม 942,192 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 942,192 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 586,860 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาลตําบลท่าข้าม แยกเป็น
1.ผู้อํานวยการกองช่าง             จํานวน 1 อัตรา
2.นายช่างโยธาชํานาญงาน       จํานวน 1 อัตรา
3.นายช่างโยธาปฎิบัติงาน         จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง   
จํานวน 1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 289,332 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตําบลท่าข้าม
1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ   จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างทัวไป        จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป
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งบดําเนินงาน รวม 298,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 94,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
คณะกรรมการเปิดซอง ทีเทศบาลตําบลท่าข้ามแต่งตังให้เป็นกรรมการ
ในการดําเนินการจัดซือจัดจ้างงานของเทศบาลตําบลท่าข้าม

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่า/ซือบ้าน  ของพนักงานเทศบาล กองช่างเทศบาล 
ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล กองช่าง
ค่าใช้สอย รวม 49,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เพือเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุม ของพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
โครงการตรวจสอบคุณภาพนํา จํานวน 9,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสอบคุรภาพนําในเขตตําบลท่า
ข้าม เช่น ค่าตรวจสอบคุณภาพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น ฯลฯ 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี 2561-2564 หน้า 132 ข้อ 1)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ทีชํารุดเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ทีใช้ในราชการ
เทศบาล เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ค่าถ่ายเอกสาร ซอง
จดหมาย นําดืม กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะไม่คง
ทนถาวรรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ติดตัง เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลดไฟฟิวส์บัลลาร์ดสตาร์ท
เตอร์ ออโตสวิตส์ แบตเตอรี เสาอากาศ หรืออุปกรณ์ต่างๆทีเกียวข้องกับ
งานไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะไม่คงทนถาวรรวม
ถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น ไม้ นํามัน สี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม เลือย แอลฟัลท์ผสม
เสร็จ ปูน ท่อ คสล. ท่อพีวีซี กาว ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมีลักษณะไม่คง
ทนรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติด
ตัง เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ ตลับผงหมึก หมึกสําหรับเครืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้
แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีมี
ลักษณะไม่คงทนถาวร

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์  SketchUp จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ โปรแกรม SketchUp  Pro  2017  Windows 
Singgie  License  Free  Update  Patch  in  First  Year  
จํานวน 1 ชุด 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 158 ข้อ 13)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี รถตักหน้าขุดหลัง ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,490,300 บาท
งบลงทุน รวม 3,413,800 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,413,800 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการต่อเติมโรงจอดรถเทศบาลตําบลท่าข้าม จํานวน 180,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมโรงจอดรถเทศบาลตําบลท่าข้าม หมู่ 5  ขนาด
กว้าง 11.00 เมตร  ยาว 10.00 เมตร  มีพืนทีไม่น้อยกว่า 110.00 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาล
ตําบลท่าข้ามกําหนด 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 114 ข้อ 46) 
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โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวากเหนือ จํานวน 219,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวากเหนือ หมู่ 5 ดังนี 
 - ต่อเติมพืนปูกระเบืองเซรามิคสีมีลวดลายพืนทีไม่น้อยกว่า 84.35 
   ตร.ม.  
 - งานต่อเติมโครงหลังคา พืนทีไม่น้อยกว่า 108 ตร.ม. 
 - งานต่อเติมทีแปรงฟัน จํานวน 2 แถว 
 - งานก่อสร้างทีล้างจาน จํานวน 1 จุด 
 - งานซ่อมแซมท่อระบายนํา จํานวน 1 จุด 
 - ก่อสร้างห้องนําพืนทีไม่น้อยกว่า 4.50 ตร.ม.
   พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบลท่าข้าม
   กําหนด (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 114 ข้อ 47) 
      
        
        

โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยติวพร้อมก่อสร้างห้องนํา หมู่ 5 จํานวน 302,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยติวพร้อมก่อสร้าง
ห้องนํา  บ้านห้วยติวบริวารบ้านขวากเหนือ  หมู่ 5  ดังนี
 - ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 8.00 เมตร  ยาว 16.00 
   เมตร มีพืนทีไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร 
 - ก่อสร้างห้องนําขนาดกว้าง 1.50 เมตร  ยาว 3.00 เมตร มีพืนทีไม่
   น้อยกว่า 4.50 ตารางเมตร
 - จัดซือกระดานไวท์บอร์ด ชนิดธรรมดา กระดานใช้งานได้ 2 หน้า 
   หน้าบอร์ดเป็นแผ่นโฟเมก้าคุณภาพสูง โครงทําจากเหล็ก แข็งแรง 
   ทนทานมีล้อเลือนง่ายต่อการเคลือนย้าย มีรางวางแปรงลบและ
   ปากกา ความสูงเมือประกอบแล้ว ประมาณ 170 ซม.
   (จากปลายถึงล้อ) ความกว้างฐานล้อ 55 ซม. ขอบกระดานกว้าง 2
   ซม. ขนาดแผ่นกระดาน 120x240 ซม.  พร้อมป้ายโครงการ
   ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบลท่าข้ามกําหนด
   (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 115 ข้อ 51)
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าม จํานวน 63,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าม  บ้านโล๊ะ หมู่ 3
ต่อเติมพืนปูกระเบืองเซรามิคมีสีลวดลาย  พืนทีไม่น้อยกว่า 86.73 
ตารางเมตร  พร้อมบุผนังกระเบืองเซรามิคทีแปรงฟันและทีล้างจาน 
ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบลท่าข้ามกําหนด 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 110 ข้อ 27)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านห้วยติว หมู่ 5  ซอย 7 จํานวน 104,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 บ้านห้วยติว
(บ้านบริวารบ้านขวากเหนือ) หมู่ 5  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 
50.00  เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 200.00  
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาล
ตําบลท่าข้ามกําหนด 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 115 ข้อ 52)    
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวร่องล้อบ้านท่าข้าม จํานวน 235,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวร่องล้อรถเข้า
สู่พืนทีการเกษตร บ้านท่าข้าม หมู่ 1 ดังนี
 - ถนนสายนาปู่นามถึงห้วยจิงา ขนาดกว้าง 1.00 เมตร จํานวน 2 ข้าง
   ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร
 - ถนนสายห้วยงอน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร  จํานวน 2 ข้าง ยาว 65 
   เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบและ
   รายละเอียดทีเทศบาลตําบลท่าข้ามกําหนด   
   (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 104 ข้อ 1) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวร่องล้อบ้านโล๊ะ จํานวน 273,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวร่องล้อรถเข้าสู่
พืนทีการเกษตร บ้านโล๊ะ หมู่ 3 ดังนี
 - ถนนสายห้วยป่าซาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร  จํานวน 2 ข้าง  
   ยาว 150.00 เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร 
 - ถนนสายห้วยหินขาว ขนาดกว้าง 1.00 เมตร  จํานวน 2 ข้าง  
   ยาว 100.00 เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร 
   พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบลท่าข้าม
   กําหนด  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 110 ข้อ 26)    
  
  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวร่องล้อบ้านวังผา จํานวน 273,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวร่องล้อรถเข้าสู่
พืนทีการเกษตร ถนนสายห้วยนําริน  บ้านวังผา  หมู่ 6  ขนาดกว้าง
1.00 เมตร จํานวน 2 ข้าง  ยาว 250.00  เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 500.00  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตาม
แบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบลท่าข้ามกําหนด  
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 120 ข้อ 78)     
  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขวากใต้  ซอย 4 จํานวน 238,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านขวากใต้
หมู่ 4 ขนาดกว้าง  5.00  เมตร   ยาว 90.00  เมตร  หนาเฉลีย 0.15 
เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 450.00  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบลท่าข้ามกําหนด  
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 112 ข้อ 37)   
   

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขวากเหนือ หมู่ 5 ซอย 8 จํานวน 146,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านขวาก
เหนือ หมู่ 5  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว 70.00  เมตร  หนาเฉลีย 
0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 280.00  ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบลท่าข้ามกําหนด 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 114 ข้อ 48)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึง  หมู่ 5 จํานวน 225,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อเติม ซอย 3 บ้าน
ป่าตึง (บ้านบริวารบ้านขวากเหนือ) หมู่ 5 ขนาดกว้าง  4.00  เมตร 
ยาว 108.00  เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า
432.00  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบและรายละเอียด
ทีเทศบาลตําบลท่าข้ามกําหนด
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 114 ข้อ 50) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแล้ง  หมู่ 2 สายห้วยส้าน จํานวน 229,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแล้ง หมู่ 2 
ถนนสายห้วยส้าน  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว 110.00  เมตร  
หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 440.00  ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ  ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบลท่าข้าม
กําหนด (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 106 ข้อ 11)     
  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า ศพด. บ้านท่าข้าม จํานวน 187,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าม  บ้านโล๊ะ หมู่ 3  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร
ยาว 90.00  เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 
360.00  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบและรายละเอียด
ทีเทศบาลตําบลท่าข้ามกําหนด 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 110 ข้อ 25)     
   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวากเหนือ หมู่ 5 ซอย 11 จํานวน 109,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 11 เข้าบ้าน
บุญรอด บ้านขวากเหนือ  หมู่ 5 ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 70.00
เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 210.00  ตาราง
เมตร  พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบล
ท่าข้ามกําหนด 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 114 ข้อ 49)     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโล๊ะ หมู่ 3 ซอย 15 จํานวน 39,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15  บ้านโล๊ะ  
หมู่ 3  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 25.00  เมตร  หนาเฉลีย 0.15
เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 75.00  ตารางเมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดทีเทศบาลตําบลท่าข้ามกําหนด  
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 109  ข้อ  24)  
  
  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแล้ง หมู่ 2  ซอย 12 จํานวน 128,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 บ้านห้วยแล้ง
หมู่ 2ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว 60.00  เมตร  หนาเฉลีย 0.15 
เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบลท่าข้ามกําหนด 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 106 ข้อ 12)  
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โครงการก่อสร้างบ่อพักพร้อมวางท่อและเทลาน คสล. บ้านท่าข้าม จํานวน 47,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อพักพร้อมวางท่อระบายนําและเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านท่าข้าม หมู่ 1 ก่อสร้างบ่อพัก จํานวน 2 บ่อ พร้อมวาง
ท่อระบายนําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 14 ท่อน และ
เทลาน คสล. พืนทีไม่น้อยกว่า 10.50 ตารางเมตร  หนาเฉลีย 0.10 
เมตร  ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาลตําบลท่าข้ามกําหนด
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 104 ข้อ 2)       

   

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแล้ง จํานวน 323,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปิด 
บ้านห้วยแล้ง หมู่ 2 ดังนี
 - ก่อสร้างรางระบายนําบ้านนายพิชิตถึงโบสถ์คริสต์   ขนาดกว้างภาย
   ใน 0.40 เมตร  ความลึกภายใน 0.40 เมตร   หนาเฉลีย 0.10 
   เมตร  ยาว 87.00 เมตร และบ่อพัก 1 บ่อ
 - ก่อสร้างรางระบายนําจากโบสถ์ถึงบ้านนายรณชัย  ขนาดกว้างภาย
ใน 0.40 
   เมตร ความลึกภายใน 0.40 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร ยาว 
   60.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบและรายละเอียดทีเทศบาล
   ตําบลท่าข้ามกําหนดกําหนด    
   (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 107 ข้อ 13)   
 

โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พืนทีการเกษตร บ้านขวากเหนือ  หมู่ 5 จํานวน 38,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนทางเข้าสู่พืนทีการเกษตร บ้านขวากเหนือ
หมู่ 5  ลงกรวดปนทราย 150.00 ลบ.ม. พร้อมปรับพืนที ตามราย
ละเอียดทีเทศบาลตําบลท่าข้ามกําหนด  
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 115 ข้อ 53)  
  
 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโล๊ะ  ซอย 1 เชือม ซอย 3 จํานวน 10,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 1 เชือม ซอย 3
บ้านโล๊ะ หมู่ 3  ปรับปรุงถนน คสล. มีพืนทีไม่น้อยกว่า 5.00  ตาราง
เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  และวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00  เมตร  3 ท่อน พร้อมงานวาง เรียง ยาแนวท่อ  ตามแบบและ
รายละเอียดทีเทศบาลตําบลท่าข้ามกําหนด  
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 109 ข้อ 23)  

โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสู่พืนทีการเกษตร บ้านขวากเหนือ  หมู่ 5 จํานวน 37,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนทางเข้าสู่พืนทีการเกษตร ถนนสายนาทุ่ง
ร้อง บ้านขวากเหนือ   หมู่ 5  ปรับผิวจราจร  กว้าง 3.00 เมตร ยาว
160.00 เมตร  มีพืนทีไม่น้อยกว่า 480.00  ตร.ม.  พร้อมวางท่อระบาย
นําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร  จํานวน 14 ท่อน รวมงาน
วาง เรียง และยาแนว พร้อมถมกลับ ตามรายละเอียดทีเทศบาลตําบล
ท่าข้ามกําหนด 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 115 ข้อ 54)
  

วันทีพิมพ์ : 18/9/2560  14:12:16 หน้า : 20/27



งบเงินอุดหนุน รวม 76,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 76,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 76,500 บาท
เพืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเชียงของ ดังนี
 - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเชียงของ เพือขยายเขตไฟฟ้า
   ซอย 6   บ้านขวากใต้ หมู่ 4  ตังไว้  31,500  บาท
 - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเชียงของ เพือขยายเขตไฟฟ้า
   ซอย 7 บ้านขวากเหนือ หมู่ 5  ตังไว้  45,000  บาท
   (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 137 ข้อ 1,2)
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 132,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 77,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 77,300 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยอาจมีค่าใช้จ่ายดังนี เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 123 ข้อ 3)

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลท่าข้าม จํานวน 11,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลท่าข้าม
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าวิทยากร ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 123 ข้อ 1)

โครงการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มอาชีพตําบลท่าข้าม จํานวน 12,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มอาชีพ
ตําบลท่าข้าม ในเขตตําบลท่าข้าม ให้มีทักษะในการบริหารงานของ
กลุ่มเช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าวิทยากร ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 123 ข้อ 2)

โครงการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชน จํานวน 18,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนในตําบลท่าข้าม ให้มีความคิดสร้างสรรค์ ห่างไกลยาเสพติด
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าวิทยากร ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 123 ข้อ 4)
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โครงการอบรมการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที 29 มกราคม 2559
เรืองแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 133 ข้อ 1)

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 45,000 บาท
เพืออุดหนุนให้กลุ่มอาชีพต่างๆ (ทีได้จดทะเบียนถูกต้องตามระเบียบ) ให้
สามารถดําเนินกิจการของกลุ่มได้ เพือสร้างความเข้ามแข็งใก้กับสมาชิก
กลุ่มและชุมชน แยกเป็น
1.กลุ่มเลียงกบบ้านโล๊ะ                                  จํานวน 5,000 บาท
2.กลุ่มเลียงกบขวากใต้                                  จํานวน 5,000 บาท
3.กลุ่มสตรีตัดเย็บท่าข้าม                               จํานวน 5,000 บาท
4.กลุ่มตัดเย็บขวากเหนือ                               จํานวน 5,000 บาท
5.กลุ่มอนุรักษ์การทอผ้าไทลือบ้านท่าข้าม        จํานวน 5,000 บาท
6.กลุ่มทอผ้าบ้านท่าข้าม                                จํานวน 5,000 บาท
7กลุ่มจักสานบ้านห้วยติว                               จํานวน 5,000 บาท
8.กล่มจักสานตําบลท่าข้าม                             จํานวน 5,000 บาท 
9.กลุ่มตัดเย็บห้วยแล้ง                                    จํานวน 5,000 บาท 
 ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808/.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 142-144 ข้อ 1-9)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท
เพืออุดหนุนให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีอําเภอเวียงแก่น ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี (ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808/.2/ว 3616 
ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 )
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 144 ข้อ 10)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 202,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 127 ข้อ 8)
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โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 127 ข้อ 9)
โครงการแข่งขันกีฬาเวียงแก่นสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเวียงแก่นสัมพันธ์ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 128 ข้อ 10)

งบเงินอุดหนุน รวม 122,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 122,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 122,000 บาท
- อุดหนุน ร.ร.ขุนขวากพิทยา ตามโครงการแข่งขันกีฬาขยายโอกาส
  ทางการศึกษาต้านยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 140 ข้อ 1)
- อุดหนุน ร.ร.บ้านโล๊ะ ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายการ
  ศึกษา  ตําบลท่าข้าม จํานวน 50,000 บาท
  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 140 ข้อ 2)
- อุดหนุน ร.ร.ขุนขวากพิทยา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
  จํานวน 20,000 บาท 
  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 140 ข้อ 3)
- อุดหนุน ร.ร.สมถวิลฯ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
  จํานวน 10,000 บาท 
  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 140 ข้อ 4)
- อุดหนุน ร.ร.บ้านโล๊ะ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
  จํานวน 10,000 บาท 
  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 140 ข้อ 5)
- อุดหนุน ร.ร.บ้านท่าข้าม ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
  จํานวน 12,000 บาท 
  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 140 ข้อ 6)
  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 127 ข้อ 7)
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โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีลอยกระทง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 126 ข้อ 1)
โครงการประเพณีสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสงกรานต์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 126 ข้อ 2)
โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีไทลือ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีปีไทลือ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 126 ข้อ 3)
โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีปีใหม่ขมุ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีปีใหม่ขุม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 126 ข้อ 4)
โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 127 ข้อ 5)
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 127 ข้อ 6)

งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 75,000 บาท
- อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงแก่นตามโครงการจัดงานรัฐพิธี
  เนืองในวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานประเพณีสําคัญ
  ของจังหวัดเชียงราย  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือ
  กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 
  24 มิถุนายน 2559 
  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 142 ข้อ 8)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเทศกาลงานส้มโอและของดีอําเภอเวียงแก่น จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศกาลงานส้มโอและของดีอําเภอ
เวียงแก่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 128 ข้อ 2)
โครงการเทศกาลงานองุ่นไร้เมล็ดและของดีตําบลท่าข้าม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศกาลงานองุ่นไร้เมล็ดและของดีตําบล
ท่าข้าม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 129 ข้อ 4)
โครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 128 ข้อ 1)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร พันธุ์พืช ไม้ดอก ไม้ประดับ สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย ฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,818,518 บาท
งบกลาง รวม 8,818,518 บาท
งบกลาง รวม 8,818,518 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 175,000 บาท
เพือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า 
ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีเทศบาลจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็น
เงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 
ลงวันที 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553
และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด 
ที มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,276,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์
ขึนไป ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สุงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้กับ
เทศบาลตําบลท่าข้ามไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือน
แบบขันบันไดสําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ
600 บาทต่อเดือน อายุ 79-80 จะได้รับ 700 บาทต่อเดือน 
อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึนไป 
จะได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน 
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 135 ข้อ 1)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,553,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้พิการ ให้แก่ผู้พิการทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 และได้แสดงความจํานงโดยการ
ขอขึนทะเบียนเพือขอรับเงินเบียความพิการไว้กับเทศบาลตําบลท่าข้าม
แล้ว โดยคนพิการทีมีสิทธิจะได้รับเบียความพิการคนละ 800 บาทต่อ
เดือน (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 135 ข้อ 2)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรอง
และทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความยากจนเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิง
ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 โดยผู้ป่วยเอดส์ทีมี
สิทธิจะได้รับเบียยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 136 ข้อ 3)

สํารองจ่าย จํานวน 183,018 บาท
เพือจ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญญาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวันที 
12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 204,500 บาท
- ส่งสมทบ ส.ท.ท. ตังไว้   27,000   บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ตามระเบียบ
  กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  เกียวกับค่าบํารุงสมาคม  พ.ศ. 2555  และข้อบังคับสมาคมสันนิบาต
  เทศบาลแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2556 กําหนดว่าสมาชิกต้องชําระ
  ค่าบํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเป็นรายปีตามเกณฑ์ทีทีประชุมใหญ่
  เป็นผู้กําหนด โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมาของ
  เทศบาล  ยกเว้นเงินกู้  เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภท  
  แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหกของงบประมาณรายรับ
  ดังกล่าว ทังนีไม่เกิน  500,000  บาท  
- เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที ตังไว้ 
  150,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
  ระดับเทศบาล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50  ของค่าบริการสาธารณสุข
  ทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (ปรากฎในแผนพัฒนา
สีปี 2561 - 2564 หน้า 136 ข้อ 4)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตังไว้  27,500  บาท เพือเป็น
  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  โดยจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ในสิง
  ทีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ได้แก่  การจัดหาเครืองมือ
  เครืองใช้เกียวกับกิจการจราจร  เช่น  เครืองหมายจราจร  
  สัญญาณไฟ  แผงกัน  สีตี  เส้นจราจร  ทาสีและตีเส้น กระจกนูน 
  ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที  มท  0313.4 /
  ว 3203 ลงวันที  4  ตุลาคม  2539  เรือง  การตังงบประมาณและ
  เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิน (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณ
การรายรับทุกประเภทตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนไม่ต้อง
นํามารวมคํานวณ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชท้องถิน ที มท 0808.5/ว 28 ลงวันที 21 กรกฎาคม 
2559 และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559
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