
 

  รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

       เทศบาลต าบลทา่ขา้ม 

    อ าเภอ เวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย 

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้ 35,500,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

  งานบรหิารท ั่วไป รวม 8,737,804 บาท 

    งบบุคลากร รวม 6,411,004 บาท 

      เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,624,640 บาท 

      เงนิเดอืนนายก/รองนายก จ านวน 695,520 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ 
1. เงนิเดอืนนายกเทศมนตรี อตัรา 27,600 บาท/เดอืน 
2. เงนิเดอืนรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน อตัรา 15,180 บาท/คน/
เดอืน 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดือน เงนิคา่ตอบแทน และ 
ประโยชน์ตอบแทนอืน่ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชกิ
สภาเทศบาลฯ พ.ศ. 2554 จ านวน 12 เดอืน  

      

      เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

     เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ ไดแ้ก ่
1. คา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี อตัรา 4,000 บาท/เดอืน 
2. คา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน  
อตัรา 3,000 บาท/เดอืน/คน  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยเงนิเดอืน เงนิคา่ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ของ 
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชกิสภาเทศบาลฯพ.ศ. 2554  
จ านวน 12 เดอืน 

      

      เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายกฯ/รองนายกฯ ไดแ้ก ่
1. คา่ตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรี อตัรา 4,000 บาท/เดอืน 
2. คา่ตอบแทนพเิศษรอง
นายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน อตัรา 3,000 บาท/เดอืน/คน ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดอืน เงนิคา่ตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอืน่ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชกิสภาเทศบาลฯ
พ.ศ. 2554 จ านวน 12 เดอืน 
 
        

      

      
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารสว่น
ต าบล 

จ านวน 198,720 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ / ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี ไดแ้ก ่
1. คา่ตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี อตัรา 9,660 บาท/เดอืน 
2. คา่ตอบแทนทีป่รกึษานายกเทศมนตรี   อตัรา 6,900บาท/เดอืน 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดือน เงนิคา่ตอบแทน และ 
ประโยชน์ตอบแทนอืน่ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  
สมาชกิสภาเทศบาลฯ พ.ศ. 2554 จ านวน 12 เดอืน    

      

      เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 1,490,400 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนสมาชกิองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนประธานสภาเทศบาล อตัรา 15,180บาท/เดอืน  

    

 



2. คา่ตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อตัรา 12,420 บาท/เดอืน 
3. คา่ตอบแทนสมาชกิสภาเทศบาล จ านวน 10 คน อตัรา 9,660 บาท/
เดอืน/คนตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดือน เงนิ
คา่ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี สมาชกิสภาเทศบาลฯพ.ศ. 2554 จ านวน 12 เดอืน 

      เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,786,364 บาท 

      เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 2,485,204 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาลต าบลทา่ขา้ม แยกเป็น 
1.ปลดัเทศบาล จ านวน 1 อตัรา 
2.รองปลดัเทศบาล จ านวน 1 อตัรา 
3.หวัหน้าส านกัปลดั จ านวน 1 อตัรา 
4.นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิตักิาร จ านวน 1 อตัรา 
5.นกัพฒันาชุมชนช านาญการ จ านวน 1 อตัรา 
6.นกัทรพัยากรบคุคลช านาญการ จ านวน 1 อตัรา 
7.จพง.ป้องกนับรรเทาสาธารณภยัปฎบิตังิาน จ านวน 1 อตัรา 
8.จพง.ธุรการ  จ านวน 1 อตัรา 

 
    

      เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 24,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานเทศบาล 
 

    

      เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 252,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง ใหก้บัพนกังานเทศบาล 
1.ปลดัเทศบาล             จ านวน 1 อตัรา 
2.รองปลดัเทศบาล        จ านวน 1 อตัรา 
3.หวัหน้าส านกัปลดั      จ านวน 1 อตัรา 

 
    

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 965,160 บาท 

      

     เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป 
1.ผูช้ว่ยนกัวชิาการเกษตร จ านวน 1 อตัรา 
2.ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ จ านวน 1 อตัรา 
3.คนงานท ั่วไป                จ านวน 5 อตัรา 

 
    

      เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 60,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ครองชีพช ั่วคราวของพนกังานจา้งตามภารกจิ และ 

พนกังานจา้งท ั่วไป 
  

    

    งบด าเนินงาน รวม 2,232,000 บาท 

      คา่ตอบแทน รวม 535,000 บาท 

      คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 400,000 บาท 

      

    1.เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลั 
ประจ าปีส าหรบัพนกังานเทศบาลต าบลทา่ขา้มและพนกังานจา้ง ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอนั
เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่น
ทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 
2.เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจรงิความรบัผดิทาง
ละเมดิของเจา้หน้าทีต่ามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอื
กระทรวงการคลงัที ่กค 0406.4/ว38 ลงวนัที ่28 เมษายน 2558  ไดโ้ดย
อนุโลม ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การปฏบิตัริาชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  

 
    

      คา่เบีย้ประชุม จ านวน 5,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการทีส่ภาเทศบาลแตง่ต ัง้ ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิเดอืน เงนิคา่ตอบแทน และ

      



ประโยชน์ตอบแทนอยา่งอืน่ ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี สมาชกิสภาเทศบาลทีด่ ารงต าแหน่งประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ทีป่รกึษานายกเทศมนตรีและการจา่ยเงนิคา่เบีย้ประชุม
คณะกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 

      คา่เชา่บา้น จ านวน 120,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น/ซื้อบา้น ของพนกังานเทศบาล ส านกัปลดั ผูม้สีทิธิ

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559 

      

      เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร ของพนกังานเทศบาลใน 
ส านกัปลดัตามสทิธทิีค่วรจะไดร้บั เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา 
และระเบยีบฯ ดงัน้ี 
1. พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตร พ.ศ.2523และ
แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2554 
2. ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาบตุร พ.ศ.2560 
3. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษา
บตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบั
ที ่3 ) พ.ศ.2549 
 

      

      คา่ใชส้อย รวม 1,060,000 บาท 

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

        รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 400,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยดงัตอ่ไปน้ี 
-คา่เย็บหนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื 
-คา่เชา่ทรพัย์สนิ 
-คา่จา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ 
-คา่จา้งเหมาบรกิารเก็บขอ้มูล(จปฐ) 
-คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดีตามค าพพิากษา 
-คา่จา้งเหมาแรงงาน(จา้งเหมาแรงงานบคุคลภายนอก) 
-คา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้าม  
 ปกต ิ(กรณีคา่แรงมากกวา่สิง่ของ) 
-คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า 
-คา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ 
-คา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่งๆ 
-คา่ประกนัมเิตอร์ไฟฟ้าช ั่วคราว 
-คา่ธรรมเนียมตดิต ัง้ ร้ือถอนมเิตอร์ ไฟฟ้าช ั่วคราว ฯลฯ 
-คา่จา้งเหมาจดัท าเว็ปไซต์ 
-คา่จา้งออกแบบกอ่สรา้ง , คา่รบัรองแบบแปลนกอ่สรา้ง , คา่ถา่ย
เอกสาร คา่เย็บหนงัสอื คา่ซกัฟอก คา่ก าจดัปฏกิูล คา่ระวางบรรทุก คา่เชา่
ทรพัย์สนิ คา่ธรรรมเนียมตา่งๆคา่เบีย้ประกนั คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดี
ตามค าพพิากษา คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า คา่ตดิต ัง้ประปา คา่
ตดิต ัง้โทรศพัท์ คา่จา้งเหมาบรกิารซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนสง่บรกิาร
เปลีย่นอะไหล่ เปลีย่นถา่ยน ้ามนัเครือ่ง คา่บรกิารตดิต ัง้ผา้มา่น คา่บรกิาร
ดดูฝนูลา้งท าความสะอาดรถยนต์,รกัษาความปลอดภยั,คา่จา้งเหมาบรกิาร
อืน่ๆทีจ่ าเป็นตามภารกจิของเทศบาล ฯลฯ *กรณีเบกิจา่ยคา่จา้งเหมา
บรกิารท าความสะอาดอาคารสถานทีร่าชการ/คา่จา้งเหมาบรกิารรกัษา
ความปลอดภยั/คา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร ใหถ้ือปฏบิตัติามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วนัที ่20 มถิุนายน 2559 โดยใชจ้า่ยเทา่ทีจ่ าเป็นและประหยดั 

    

 

 

รายจา่ย                                               จ านวน 15,000 บาท 



เกีย่วกบั
การ
รบัรอง
และพธิี
การ          

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการด าเนินงานตามภารกจิ
และอ านาจหน้าทีข่องเทศบาลดงัน้ี 
1.คา่รบัรอง เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคล
หรือคณะบคุคลไดแ้ก่ คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่
ของขวญั คา่พมิพ์เอกสาร คา่ใชจ้า่ยอืน่ ซึง่จ าเป็นตอ้งใช้
เกีย่วกบัการบัรอง  เพือ่เป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคล
หรือคณะบคุคลทีม่านิเทศงาน ตรวจงาน เยีย่มชม หรือ
ทศันศกึษา ดงูานและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งซึง่รว่มตอ้นรบั
บคุคลหรือคณะบคุคล ตามหนงัสอื ที ่มท 0808.4/ว
2381 ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2548 
2.คา่เล้ียงรบัรอง เพือ่จา่ยเป็นคา่เล้ียงรบัรองในการประชุม
สภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่
ไดร้บัการแตง่ต ัง้ตามระเบยีบกฏหมาย หรือตามหนงัสอืส ั้ง่
การของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหวา่งองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัรฐัวสิาหกจิหรือ
เอกชน ไดแ้ก ่คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่ใชจ้า่ยในการเล้ียง
รบัรองและคา่บรกิาร ซึง่จ าเป็นตอ้งเกีย่วกบัการเล้ียงรบัรอง
ในการประชุมดงักลา่ว ท ัง้น้ีใหร้วมถงึผูเ้ขา้ร่วมประชุม
อืน่ๆ และเจา้หน้าทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เขา้รว่มประชุมดว้ย ตาม
หนงัสอื ที ่มท 0808.4/ว2381 ลง
วนัที ่28 กรกฎาคม 2548                   
  

      

      
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

      

        คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการเลือกต ัง้ จ านวน 250,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการเลือกต ัง้ของ
เทศบาล รวมถงึคา่ตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการเลือกต ัง้/
หน่วยเลือกต ัง้ตามทีค่ณะกรรมการการเลือกต ัง้
ก าหนด คา่ใชจ้า่ยในการเตรียมการเลือกต ัง้ คา่วสัดุ
อปุกรณ์ตา่งๆ ส าหรบัการเลือกต ัง้ คา่รณรงค์
ประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการเลือกต ัง้ (กรณียุบสภา กรณี
แทนต าแหน่งทีว่า่ง และกรณีคณะกรรมการการเลือกต ัง้ส ั่ง
ใหม้กีารเลือกต ัง้ใหม ่และกรณีอืน่ๆ) อกีท ัง้การใหค้วามรู้
เกีย่วกบักฎหมายการเลือกต ัง้แกป่ระชาชนใหท้ราบถงึ สทิธิ
และหน้าที ่และการมสีว่นร่วมทางการเมอืงในการเลือกต ัง้
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชกิวุฒสิภา เพือ่สง่เสรมิ
การมสีว่นรว่มของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน่ ตาม
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็น
ประมขุ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ด าเนินการเลือกต ัง้ (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี 2561 - 2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่2 หน้า 15 ขอ้ 2 ) 
 

      

        คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 150,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ ส าหรบั
เป็นคา่เบีย้เล้ียง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ทีพ่กั คา่ลงทะเบยีนและ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองในการเดนิทางไปราชการ การ
อบรมสมัมนาการประชุมเชงิปฏบิตักิารของประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  เลขานุการสภา

      



เทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   
รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รกึษา
นายกเทศมนตรี พนกังานเทศบาล  ลูกจา้งประจ าและ
พนกังานจา้ง สงักดัส านกัปลดัเทศบาล อาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมถงึผูแ้ทน
ชุมชน ประชาชน ฯลฯ ทีไ่ปฝึกอบรมเพือ่ประโยชน์ 
สาธารณะของเทศบาล ตามกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของ เจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3 ) พ.ศ.2559      

        
โครงการประกวดค าขวญัการป้องกนัและการปราบปรามการ
ทุจรติภาครฐั 

จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการประกวดค าขวญัการป้องกนั
และการปราบปรามการทุจรติภาครฐั ถือปฎบิตัติาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและสง่นกักีฬาเขา้ร่วม
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี 2561 - 2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่2 หน้า 10 ขอ้ 1) 

      

        
โครงการพฒันาศกัยภาพ ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล 
พนกังานเทศบาล พนกังานจา้งและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

จ านวน 100,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาศกัยภาพ
ผูบ้รหิาร ส าหรบัผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล พนกังานจา้ง ของ
เทศบาล ตลอด 
จนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันาศกัยภาพการปฏบิตังิาน โดย
อาจมคีา่ใชจ้า่ย ดงัน้ี  คา่อาหาร น ้า
ดืม่ วสัดุ อปุกรณ์ หนงัสอื คา่จา้งเหมารถ
บรกิาร  คา่ตอบแทนวทิยากร ฯลฯถือปฏบิตัติามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ
การเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่
พ.ศ. 2557 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -
 2564 หน้า 133 ขอ้ 4) 

      

        โครงการวนัเทศบาล จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการวนัเทศบาล โดยอาจมี
คา่ใชจ้า่ย ดงัน้ี คา่อาหาร น ้า
ดืม่ วสัดุ อปุกรณ์ หนงัสอื คา่จา้งเหมารถ
บรกิาร คา่ตอบแทนวทิยากร ฯลฯ ถือปฏบิตัติามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน
การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการ
แขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.
2559  (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -
 2564  หน้า 134 ขอ้ 6) 

      

        โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม
ส าหรบั 
ผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
เทศบาล ขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้ง ของ
เทศบาล ตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันาศกัยภาพการ
ปฏบิตังิาน รวมถงึสง่เสรมิ คณุธรรม จรยิธรรม การศกึษา
ดงูานเทศบาลตน้แบบ โดยอาจมี
คา่ใชจ้า่ย ดงัน้ี  คา่อาหาร น ้า

      



ดืม่ วสัดุ อปุกรณ์ หนงัสอื คา่จา้งเหมารถ
บรกิาร  คา่ตอบแทนวทิยากร ฯลฯถือปฏบิตัติามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ
การเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 134 ขอ้ 5) 

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยคา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัย์สนิของ
เทศบาล เพือ่ให ้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิกรณีเป็นการจา้งเหมาซึง่มที ัง้
คา่สิง่ของและคา่แรงงาน (คา่แรงงานมากกวา่สิง่ของ)
ไดแ้ก ่เครือ่งคอมพวิเตอร์  
โตะ๊ เกา้อี ้เครือ่งโทรศพัท์ เครือ่งโทรสาร วทิยุ
สือ่สาร รถยนต ์ 
รถจกัรยานยนต์ รถน ้า รถขนขยะ ฯลฯ ตามหนงัสอืส ั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว3523 ลง
วนัที ่20 มถิุนายน 2559 
เรือ่งหลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัดุ และ
คา่สาธารณูปโภค 

      

      คา่วสัด ุ รวม 445,000 บาท 

      วสัดสุ านกังาน จ านวน 100,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังานทีจ่ าเป็นเพือ่ใชใ้น
ส านกังาน อาท ิ 
เชน่ กระดาษ ปากกา น ้าหมกึเตมิปากกา แบบพมิพ์ ตรา
ยาง ธงชาตสิมดุ ประวตัพินกังาน น ้าดืม่ สิง่ตพีมิพ์ทีไดจ้าก
การจดัซ้ือหรือจา้งพมิพ์เกา้อี้พลาสตกิ ฯลฯ รวมถงึวสัดทุีม่ี
ความคงทนถาวร 
ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัที ่27 มถิุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจดัซ้ือเทา่ที่
ใชจ้รงิตามความจ าเป็นและประหยดั 

      

      วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดงุานบา้นงานครวั เชน่ แปรง ไม้
กวาด ถงัขยะ ถุงขยะ ผา้ปโูตะ๊ ถว้ย
ชาม ชอ้นสอ้ม ผงซกัฟอก น ้ายาลา้งหอ้งน ้า ฯลฯ ส าหรบัใช้
ในอาคารส านกังาน อาคารสถานทีอ่ืน่ๆทีอ่ยูใ่นความ
รบัผดิชอบ ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัที ่27 มถิุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจดัซ้ือ 
เทา่ทีใ่ชจ้รงิตามความจ าเป็นและประหยดั 

      

      วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ยานพาหนะและขนสง่ ทีเ่กีย่วกบัการ
ด าเนินงานตามภารกจิและอ านาจหน้าทีข่อง
เทศบาล เชน่ ยางนอก ยางใน น ้ามนัเบรค หวัเทียน ไข
ควง น็อตสกรู กระจกมองขา้งรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง แม่
แรง กุญแจปากตาย คมีลอ๊ค ล็อคเกียร์ สญัญานไฟ
ฉุกเฉิน ชุดอปุกรณ์เครือ่งมือซอ่มรถ วสัดุประจ ารถยนต์
ดบัเพลงิและบรรทุกน ้า ฯลฯตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัที ่27 มถิุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจดัซ้ือเทา่ที่
ใชจ้รงิตามความจ าเป็นและประหยดั 

      



 

      วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 300,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดนุ ้ามนัเชื้อเพลงิและน ้ามนัหลอ่ลืน่ ที่
เกีย่วกบัการด าเนินงานตามภารกจิและอ านาจหน้าทีข่อง
เทศบาล เชน่ น ้ามนัดเีซล น ้ามนัเบนซลิ แกส๊หุงตม้ น ้ามนั
จารบี น ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ ตามหนงัสอืส ั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วนัที ่20 มถิุนายน 2559 เรือ่งหลกัเกณฑ์และอตัรา
คา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค 

      

      วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 25,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษ
เขยีนโปสเตอร์พูก่นัและสี ฟิล์ม แบตเตอรี ่กลอ้ง
ถา่ยรูป เทปบนัทกึเสยีงหรือภาพวีดโีอแผน่ซีดีภาพถา่ย
ดาวเทียม รูปสหีรือขาวด า ทีไ่ดจ้ากการ ลา้ง อดั ขยาย
ฯลฯ ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัที ่27 มถิุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจดั 
ซ้ือเทา่ทีใ่ชจ้รงิตามความจ าเป็นและประหยดั 

      

      วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือวสัดุ
คอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่จานหรือจานบนัทกึขอ้มูล เทป
บนัทกึขอ้มลู หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ ตลบัผงหมกึส าหรบั
เครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ หมกึส าหรบั
เครือ่งพมิพ์ แป้นพมิพ์ เมาส์ แผน่วงจร
อเิล็กทรอนิกส์ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ ตาม
หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัที ่27 มถิุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจดัซ้ือเทา่ที่
ใชจ้รงิตามความจ าเป็นและประหยดั 
 

      

      คา่สาธารณูปโภค รวม 192,000 บาท 

      คา่ไฟฟ้า จ านวน 100,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าทีใ่ชใ้นอาคารส านกังาน และ
สถานทีอ่ืน่ๆทีอ่ยูใ่นความดแูลของเทศบาลต าบลทา่
ขา้ม ตามหนงัสือส ั่งการกระทรวงมหาดไทยดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 2523 ลง
วนัที ่20 มถิุนายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัรา
คา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัดุ และ คา่สาธารณูปโภค 

      

      คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 2,000 บาท 

      

    ส าหรบัจา่ยเป็นคา่บรกิารโทรศพัท์ในการตดิตอ่ราชการท ัง้
ภายใน 
ประเทศทางไกล ระหวา่งประเทศและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการใชบ้รกิารดว้ย 
 
 

      

      คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารไปรษณีย์ คา่โทรเลข คา่ธนาณตั ิคา่
ดวงตรา 

      



ไปรษณีย์ยากร และคา่บรกิารตา่งๆ ทีต่อ้งจา่ยใหก้บัทีท่ า
การไปรษณีย์ 

      คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 85,000 บาท 

      

    ส าหรบัจา่ยเป็นคา่บรกิารอนิเตอร์เน็ตความเร็ว
สงู คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั 
ระบบอนิเตอร์เน็ต คา่สือ่สาร คา่บรกิารจดัท าเว็บไซต์ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

    งบลงทุน รวม 82,800 บาท 

      คา่ครุภณัฑ์ รวม 82,800 บาท 

      ครุภณัฑ์ส านกังาน       

        จดัซ้ือเกา้อี้ จ านวน 3,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือเกา้อี ้จ านวน 1 ตวั เพือ่ใชง้านใน
ส านกังานเทศบาลต าบลทา่ขา้ม ราคานอกมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-
2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 20 ขอ้ 5 ) 

      

      ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่       

        เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร์ ระดบั SVGA จ านวน 13,300 บาท 

      

    เพือ่จดัซ้ือเครือ่งมลัตมิเีดยี
โปรเจคเตอร์ ระดบั SVGA ขนาด 3,000  
ANSI Lumens จ านวน 1 เครือ่ง คณุลกัษณะพื้นฐาน
ตามมาตรฐาน 
ครุภณัฑ์ ดงัน้ี 
1. เป็นเครือ่งฉายภาพเลนส์เดยีว สามารถตอ่กบัอุปกรณ์
เพือ่ฉายภาพ 
จากคอมพวิเตอร์และวดิโีอ 
2. ใช ้LCD Panel หรือระบบ DLP 
3. ระดบั  SVGA เป็นระดบัความละเอยีดของภาพที ่True 
4. ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดคา่ความสอ่งสวา่งข ัน้ต ่า 
(คณุลกัษณะและราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์) (ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 - 2564 เพิม่เตมิและ
เปลีย่นแปลงฉบบัที ่2 หน้า 20 ขอ้ 4 ) 

      

  

                                   จ านวน 
เครือ่งมลัตมิเิดยีโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA 

28,200 บาท 

      

    เพือ่จดัซ้ือเครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA ขนาด 3,000  
ANSI Lumens จ านวน 1 เครือ่ง คณุลกัษณะพื้นฐานตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ดงัน้ี 
1. เป็นเครือ่งฉายภาพเลนส์เดยีว สามารถตอ่กบัอุปกรณ์เพือ่ฉายภาพ 
จากคอมพวิเตอร์และวดิโีอ 
2. ใช ้LCD Panel หรือระบบ DLP 
3. ระดบั  XGA เป็นระดบัความละเอยีดของภาพที ่True 
4. ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดคา่ความสอ่งสวา่งข ัน้ต ่า 
(คณุลกัษณะและราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์) (ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 - 2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลงฉบบั
ที ่2 หน้า 20 ขอ้ 3 ) 

      

      ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั       

        จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้ จ านวน 12,000 บาท 



      

    -เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แข็งและขอ้
ออ่น จ านวน 1 เครือ่ง (ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์) มีคณุลกัษณะ
ดงัน้ี 
 1. เป็นเครือ่งตดัหญา้แบบสะพาย 
 2. เครือ่งยนต์ขนาดไมน้่อยกวา่ 1.4 แรงมา้ 
 3. ปรมิาตรกระบอกสูบไมน้่อยกวา่ 30 ซีซี 
 4. พรอ้มใบมดี 
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิและ
เปลีย่นแปลง 
ฉบบัที ่2 หน้า 20 ขอ้ 6 ) 

      

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

        
เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 (จอขนาดไมน้่อย
กวา่ 19 นิ้ว) 

จ านวน 22,000 บาท 

      

    เพือ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เครือ่ง คณุลกัษณะพื้นฐาน
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ดงัน้ี 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกน
หลกั (4 core) จ า นวน 1 หน่วย มหีน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 6 MB มคีวามเร็ว
สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 3.0GHz 
- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอย่างใดอยา่ง
หนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี 
1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี
หน่วยความจ า ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ 
2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ 
3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB 
- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มขีนาดไม่
น้อยกวา่ 4 GB 
- มหีน่วยจดัเก็บ
ขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดกีวา่ ขนาดความจุไมน้่อย
กวา่ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้่อย
กวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ ไมน้่อย
กวา่ 3 ชอ่ง 
- มแีป้นพมิพ์และเมาส์ 
- มจีอภาพแบบ LED หรือดกีวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อย
กวา่ 600 : 1 และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561)  
(ปรากฎในแผนพฒันาสีป่ี่ 2561-2564 เพิม่เตมิและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 20 ขอ้ 1) 

      

                  

        
เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank 
Printer) 

จ านวน 4,300 บาท 

      

    เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ
พมิพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครือ่ง คณุลกัษณะพื้นฐาน
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ดงัน้ี 
- เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ 

      



- มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 
- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าไมน้่อยกวา่ 20 หน้าตอ่นาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ่นาที(ipm) 
- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งสไีมน้่อยกวา่ 10 หน้าตอ่นาที
(ppm) หรือ 4.5 ภาพตอ่นาที(ipm) 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ จ านวนไม่
น้อยกวา่ 1 ชอ่ง 
- มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 50 แผน่ 
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custo 
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561) 
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 - 2564 เพิม่เตมิและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 20 ขอ้ 2 ) 
 
 

    งบรายจา่ยอืน่ รวม 12,000 บาท 

      รายจา่ยอืน่ รวม 12,000 บาท 

      รายจา่ยอืน่       

        รายจา่ยอืน่ จ านวน 12,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งส ารวจและประเมนิความพงึพอใจ 
ของผูร้บับรกิาร (มติ ิ2) ของเทศบาลต าบลทา่ขา้ม            

      

  งานบรหิารงานคลงั รวม 1,353,040 บาท 

    งบบุคลากร รวม 1,260,540 บาท 

      เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,260,540 บาท 

      เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 473,580 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก่ พนกังานเทศบาลต าบลทา่ขา้มแยกเป็น 
1. ผูอ้ านวยการการคลงั                              จ านวน 1 อตัรา 
2. เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี            จ านวน 1 อตัรา 
3. เจา้พนกังานพสัดุ                             จ านวน 1 อตัรา 

      

      เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 24,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานเทศบาล       

      เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองคลงั       

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 648,480 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งเทศบาลต าบลทา่ขา้มแยกเป็น 

1. ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี        จ านวน 1 อตัรา 
2. พนกังานจา้งท ั่วไป                               จ านวน 2 อตัรา 

      

      เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 72,480 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้งเทศบาลต าบลทา่ขา้มแยก
เป็น 
1. ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี        จ านวน 1 อตัรา 
2. พนกังานจา้งท ั่วไป                               จ านวน 2 อตัรา 

      

    งบด าเนินงาน รวม 70,500 บาท 

      คา่ตอบแทน รวม 4,000 บาท 

      เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 4,000 บาท 



      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร ของพนกังานเทศบาลในกอง
คลงั ตามสทิธทิีค่วรจะไดร้บั เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาและ
ระเบยีบฯ ดงัน้ี 
1. พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตร พ.ศ.2523
และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2554 
2. ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาบตุร พ.ศ.2560 
3. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 และแกไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3 ) พ.ศ.2549 

      

      คา่ใชส้อย รวม 56,500 บาท 

      
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

        คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจกัร เพือ่เขา้รบัการอบรม สมัมนา ประชุม ของพนกังาน 
เทศบาล พนกังานจา้ง เชน่ คา่เบีย้เล้ียง คา่เชา่ทีพ่กั คา่พาหนะ  
คา่ลงทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ฯลฯ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559 

      

        

 
 
 
 
โครงการออกหน่วยบรกิารเคลือ่นทีร่บัช าระภาษี 

 
 
 
 

จ านวน 

 
 
 
 
 

1,500 

 
 
 
 
บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการออกหน่วยบรกิารเคลือ่นทีร่บั

ช าระภาษี เชน่ คา่ป้ายโครงการ คา่วสัดอุุปกรณ์ คา่ใชจ้า่ยๆ ฯลฯ  
(ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ 2561 - 2564 หน้า133 ขอ้ 2 ) 

      

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ ครุภณัฑ์ ทีช่ ารุด
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิเชน่ ซอ่มเครือ่ง
คอมพวิเตอร์ ฯลฯ กรณีจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษา
ยานพาหนะ ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วนัที ่20 มถิุนายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีในลกัษณะคา่ใช้
สอย คา่วสัดแุละคา่สาธารณูปโภค 

      

      คา่วสัด ุ รวม 10,000 บาท 

      วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่จาน
หรือจานบนัทกึขอ้มูล เทปบนัทกึขอ้มลู หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ ตลบั
ผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ หมกึส าหรบั
เครือ่งพมิพ์ แป้นพมิพ์ เมาส์ แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ เครือ่งอา่นและ
บนัทกึขอ้มลู ฯลฯ   
ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เป็น
แนวทางในการจดัซ้ือเทา่ทีใ่ชจ้รงิตามความจ าเป็นและประหยดั 

      

    งบลงทุน รวม 22,000 ท 

      คา่ครุภณัฑ์ รวม 22,000 
 
บาท 



      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

        
เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 (จอขนาดไมน้่อย
กวา่ 19 นิ้ว) 

จ านวน 22,000 บาท 

      

    เพือ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เครือ่ง คณุลกัษณะพื้นฐาน
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ดงัน้ี 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกน
หลกั (4 core) จ านวน 1 หน่วย มหีน่วยความจ า
แบบ Cache emory ขนาดไมน้่อยกวา่ 6 MB มคีวามเร็วสญัญาณ
นาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 3.0 GHz  
- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอย่างใดอยา่ง
หนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี  
 1. เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี
หน่วยความจ า ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ  
 2. มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ  
 3. มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB  
- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มขีนาดไม่
น้อยกวา่ 4 GB  
- มหีน่วยจดัเก็บ
ขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดกีวา่ ขนาดความจุไมน้่อย
กวา่ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้่อย
กวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ ไมน้่อย
กวา่ 3 ชอ่ง  
- มแีป้นพมิพ์และเมาส์  
- มจีอภาพแบบ LED หรือดกีวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อย
กวา่ 600 : 1 และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561) 
(ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ 2561 - 2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง 
ฉบบัที ่2 หน้า 22 ขอ้ 15) 

   

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

  งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 81,800 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 55,000 บาท 

      คา่ตอบแทน รวม 20,000 บาท 

      
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปพร.) ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
การเบกิคา่ใชจ้า่ยใหแ้กอ่าสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 

      

      คา่ใชส้อย รวม 35,000 บาท 

      
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

        โครงการควบคุมไฟป่า จ านวน 10,000 บาท 



      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการควบคมุไฟป่า โดยเตรียมความพรอ้ม
เพือ่ 
จดัการปญัหาไฟป่าและหมอกควนั โดยถือปฏบิตัติามหนงัสอืกรม 
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0891.4/ว 2360  
ลงวนัที ่2 พฤศจกิายน 2558  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 หน้า 121 ขอ้ 1 ) 

      

        
โครงการซกัซ้อมแผนและอบรมเตรียมความพรอ้มในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการซกัซอ้มแผนและอบรมเตรียมความ
พรอ้มในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เชน่ คา่อาหาร  คา่อาหาร
วา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่วทิยากร คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่ป้าย คา่รถ ฯลฯ ถือ
ระเบยีบตามกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และ
การเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 (ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ี่ 2561-2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่2 หน้า 11 ขอ้ 1 ) 

      

        โครงการวนั อปพร. จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการวนั อปพร. ตามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและ 
การสง่นกักีฬา เขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ อปท. พ.ศ.2559  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 หน้า 122 ขอ้ 5 ) 

      

    งบลงทุน รวม 26,800 บาท 

      คา่ครุภณัฑ์ รวม 26,800 บาท 

      ครุภณัฑ์ส านกังาน       

        เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น จ านวน 17,000 บาท 

      

    -เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัแบบแยกสว่น ชนิดตดิผนงั (มรีะบบฟอก
อากาศ) ขนาด 12,000 บทีียู จ านวน 1 เครือ่ง คณุลกัษณะตาม 
มาตรฐานครุภณัฑ์ ดงัน้ี 
1. ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไมต่ ่ากวา่ 12,000 บทีียู 
2. ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมคา่ตดิต ัง้ 
3 เครือ่งปรบัอากาศทีม่คีวามสามารถในการท าความเย็น 
ขนาดไมเ่กนิ 40,000 บทีียู ตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 
4. ตอ้งเป็นเครือ่งปรบัอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปท ัง้ชุด ท ัง้หน่วย 
สง่ความเย็นและหน่วยระบายความรอ้นจากโรงงานเดยีวกนั 
5. เครือ่งปรบัอากาศทีม่ีระบบฟอกอากาศ เชน่ แผน่ฟอกอากาศ 
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครือ่งผลติประจุไฟฟ้า 
(Ionizer) เป็นตน้ สามารถดกัจบัอนุภาค ฝุ่ นละออง และอปุกรณ์ 
สามารถท าความสะอาดได ้
- ชนิดต ัง้พื้นหรือแขวน 
- ชนิดตดิผนงั 
ส าหรบัชนิดตูต้ ัง้พี้น เป็นเครือ่งปรบัอากาศทีไ่มม่ีระบบฟอกอากาศ 
6. มคีวามหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
7. การจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศขนาดอืน่ ๆ (นอกจากขอ้ 3) ใหเ้ป็น 
ไปตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิคร ัง้ที ่3/2539 
(คร ัง้ที ่57) เมือ่วนัที ่14 มถิุนายน 2539 เกีย่วกบัการประหยดั 
พลงังาน โดยใหพ้จิารณาจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพ 
สงู (EER) นอกเหนือจากการพจิารณาดา้นราคา โดยใชห้ลกัการ 
เปรียบเทียบคณุสมบตั ิคอื 
- ถา้จ านวนบทีียูเทา่กนั ใหพ้จิารณาเปรียบเทียบจ านวนวตัต์ทีน้่อย 
กวา่ 
- ถา้จ านวนบทีียูไมเ่ทา่กนั ใหน้ าจ านวนบทีียูหารดว้ยจ านวนวตัต์  
(บทีียูตอ่วตัต์) ผลทีไ่ดค้อืคา่ EER ถา้คา่ของ EER สงู ถือวา่เครือ่ง 

      



ปรบัอากาศมปีระสทิธภิาพสูง สามารถประหยดัพลงังานไดด้กีวา่ 
8. การตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศ 
- แบบแยกสว่น ประกอบดว้ยอปุกรณ์ ดงัน้ี สวติช์ 1 ตวั 

      

    ทอ่ทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเ่กนิ 15 
เมตร 
(คณุลกัษณะและราคามาตรฐานผลติภณัฑ์ครุภณัฑ์) 
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ี่ 2561-2564 เพิม่เตมิและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 21 ขอ้ 8 ) 

      

        ตูเ้หล็กแบบ 2 บาน จ านวน 5,500 บาท 

      

    เพือ่จดัซ้ือตูเ้หล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 หลงั คณุลกัษณะตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ ดงัน้ี  
1. มมีอืจบัชนิดบดิ 
2. มแีผน่ช ัน้ปรบัระดบั 3 ชิน้ 
3. คณุสมบตัติามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 
(คณุลกัษณะและราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์) (ปรากฎในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561 - 2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลงฉบบั
ที ่2 หน้า 21 ขอ้ 7 ) 

      

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

        เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 4,300 บาท 

      

    เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ
พมิพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครือ่ง คณุลกัษณะพื้นฐานตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ดงัน้ี 
- เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ 
- มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 
- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าไมน้่อยกวา่ 20 หน้าตอ่นาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ่นาที(ipm) 
- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งสไีมน้่อยกวา่ 10 หน้าตอ่นาที
(ppm) หรือ 4.5 ภาพตอ่นาที(ipm) 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ จ านวนไม่
น้อยกวา่ 1 ชอ่ง 
- มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 50 แผน่ 
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custo 
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561) 
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งสีปี่ 2561 - 2564 เพิม่เตมิและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 21 ขอ้ 9 ) 
 
 

      

แผนงานการศกึษา 

  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 3,789,340 บาท 

    งบบุคลากร รวม 3,566,340 บาท 

      เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,566,340 บาท 

      เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,861,800 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก่ พนกังานเทศบาลต าบลทา่ขา้มแยกเป็น 

1. ผูอ้ านวยการกองการศกึษา                   จ านวน 1 อตัรา 
2. ครูผูด้แูลเด็ก                                      จ านวน 6 อตัรา 

      

      เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 21,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองการศกึษา       



      เงนิวทิยฐานะ จ านวน 42,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิวทิยาฐานะใหแ้ก ่ครู คศ.2       

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 1,574,880 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งเทศบาลต าบลทา่ขา้มแยกเป็น 
1. ผูช้ว่ยนกัวชิาการศกึษา                จ านวน 1 อตัรา 
2. ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ             จ านวน 1 อตัรา 
3. พนกังานจา้งท ั่วไป                     จ านวน 1 อตัรา 
4. ผูช้ว่ยครูผูด้แูลเด็ก (ผูม้ทีกัษะ)     จ านวน 7 อตัรา 

      

      เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 66,660 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้งเทศบาลต าบลทา่ขา้มแยก
เป็น 
1. ผูช้ว่ยนกัวชิาการศกึษา                จ านวน 1 อตัรา 
2. ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ             จ านวน 1 อตัรา 
3. พนกังานจา้งท ั่วไป                     จ านวน 1 อตัรา 
4. ผูช้ว่ยครูผูด้แูลเด็ก (ผูม้ทีกัษะ)     จ านวน 7 อตัรา 

      

    งบด าเนินงาน รวม 223,000 บาท 

      คา่ตอบแทน รวม 63,000 บาท 

      เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 63,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร ของพนกังานเทศบาลใน 
กองการศกึษา ตามสทิธทิีค่วรจะไดร้บั เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา 
และระเบยีบฯ ดงัน้ี 
1. พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตร พ.ศ.2523 
และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2554 
2. ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั 
การศกึษาบตุร พ.ศ.2560 
3. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษา 
บตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบบัที ่3 ) พ.ศ.2549 

      

      คา่ใชส้อย รวม 105,000 บาท 

      
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

        คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

    พือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจกัร เพือ่เขา้รบัการอบรม สมัมนา ประชุม ของพนกังาน 
เทศบาล พนกังานจา้ง เชน่ คา่เบีย้เล้ียง คา่เชา่ทีพ่กั คา่พาหนะ  
คา่ลงทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ฯลฯ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559 

      

  

 

 

โครงการ
วนัเด็ก
แหง่ชาต ิ

จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการจดั
งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนั
กีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -
 2564 หน้า 125 ขอ้ 6 ) 

      



      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ ครุภณัฑ์ ทีช่ ารุด
เพือ่ 
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิเชน่ ซอ่มเครือ่ง
คอมพวิเตอร์ ฯลฯ กรณี 
จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษายานพาหนะ ตามหนงัสือกระทรวง 
มหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน  
2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยในการประกอบการ 
พจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อย คา่วสัดุ 
และคา่สาธารณูปโภค 

      

      คา่วสัด ุ รวม 55,000 บาท 

      วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือวสัดงุานบา้นงานครวัทีจ่ าเป็นส าหรบัใช้ในการ
ปฏบิตังิาน เชน่ แปรงขดัพ้ืน แปรงขดัหอ้งน ้า ไมก้วาด น ้ายาลา้ง
หอ้งน ้า น ้ายาถูพื้น น ้ายาลา้งจาน แกว้น ้า ฯลฯ โดยใชต้วัอยา่ง
สิง่ของทีเ่ป็นวสัดุ โดยสภาพและครุภณัฑ์โดยสภาพ ตามหนงัสอื
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจดัซ้ือ
เทา่ทีใ่ชจ้รงิตามความจ าเป็นและประหยดั 

      

      วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่จาน
หรือจานบนัทกึขอ้มูล เทปบนัทกึขอ้มลู หวัพมิพ์หรือแถบ
พมิพ์ ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ หมกึส าหรบั
เครือ่งพมิพ์ แป้นพมิพ์ เมาส์ แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ เครือ่งอา่น
และบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ  ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัที ่27 มถิุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจดัซ้ือเทา่ทีใ่ชจ้รงิ
ตามความจ าเป็นและประหยดั 
 

      

  งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 5,965,800 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 3,151,500 บาท 

      คา่ใชส้อย รวม 1,421,700 บาท 

      
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

        โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา จ านวน 1,421,700 บาท 

      

    - คา่อาหารกลางวนัส าหรบัเด็กใน ศพด.ทต.ทา่ขา้ม
ขา้ม จ านวน 245 วนั  
ในอตัรามื้อละ 20 บาทตอ่คน ต ัง้ไวจ้ านวน 980,000.00 บาทตาม 
หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ ว 3274   
ลงวนัที ่19 มถิุนายน  2561 
- คา่จดัการเรียนการสอนของ ศพด.ทต.ทา่ขา้ม ในอตัราคน
ละ 1,700 
บาท/ปี ต ัง้ไวจ้ านวน 340,000.00 บาท ตามหนงัสือกระทรวง 
มหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0893.2/ ว 801 ลง
วนัที ่11 มนีาคม 2551 
และตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ ว  
3274  ลงวนัที ่19  มถิุนายน  2561 
- คา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาส าหรบั ศพด.ทต.ทา่ขา้ม เป็น
คา่ใชจ้า่ย 
ดงัน้ี คา่หนงัสอืเรียนอตัราคนละ 200 บาท/ปี คา่อปุกรณ์การ

      



เรียน อตัราคนละ 200 บาท/ปี คา่เครือ่งแบบนกัเรียน อตัราคน
ละ 300 บาท/ปี คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน อตัราคนละ 430 บาท/
ปี ต ัง้ไว้จ านวน101,700.00 บาท ตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274  ลง
วนัที ่19 มถิุนายน  2561 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี 2561 - 2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลงฉบบั
ที ่2 หน้า 11 ขอ้ 2 ) 

      คา่วสัด ุ รวม 1,729,800 บาท 

      คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน 1,729,800 บาท 

      

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ (นม) ส าหรบันกัเรียนโรงเรียนขนุ
ขวาก 
พทิยา จ านวน 260 วนั ในอตัราคนละ 7.37 บาท ต ัง้ไว้ 
จ านวน 686,000.00 บาท 
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -
 2564  หน้า 124 ขอ้ 1 ) 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ (นม) ส าหรบันกัเรียนโรงเรียนบา้น 
ทา่ขา้ม จ านวน 260 วนั ในอตัราคนละ 7.37 บาท ต ัง้ไวจ้ านวน  
531,000.00 บาท  
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -
 2564 หน้า 124 ขอ้ 2 ) 
- เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ (นม) ส าหรบันกัเรียนโรงเรียนโละ๊  
จ านวน 260 วนั ในอตัราคนละ 7.37 บาท ต ัง้ไวจ้ านวน  
102,000.00 บาท  
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 - 2564 เพิม่เตมิและ
เปลีย่นแปลงฉบบัที ่2 หน้า 15 ขอ้ 3 ) 
-  เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ (นม) ส าหรบันกัเรียนใน ศพด.ทต. 
ทา่ขา้ม จ านวน 260 วนั ในอตัราคนละ 7.90 บาท ต ัง้ไวจ้ านวน  
410,800.00 บาท  
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 - 2564 เพิม่เตมิและ
เปลีย่นแปลงฉบบัที ่2 หน้า 125 ขอ้ 5 ) 
ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ ว 3274  
ลงวนัที ่19  มถิุนายน  2561 

      

                  

    งบลงทุน รวม 62,300 บาท 

      คา่ครุภณัฑ์ รวม 62,300 บาท 

      ครุภณัฑ์ส านกังาน       

        ตูเ้หล็กแบบ 2 บาน จ านวน 11,000 บาท 

      

    เพือ่จดัซ้ือตูเ้หล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2 หลงั คณุลกัษณะตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ ดงัน้ี  
1. มมีอืจบัชนิดบดิ 
2. มแีผน่ช ัน้ปรบัระดบั 3 ชิน้ 
3. คณุสมบตัติามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 
(คณุลกัษณะและราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์) (ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 - 2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง
ฉบบัที ่2 หน้า 23 ขอ้ 17 ) 

      

        โตะ๊ท างาน จ านวน 7,000 บาท 

      

    เพือ่จดัซ้ือโตะ๊ท างาน 3 ลิน้ชกั มที ัง้ซา้ยและขวา จ านวน 2 ตวั 
คณุลกัษณะ ดงัน้ี กวา้ง 80 ซม. ยาว 150 ซม. สงู 75 ซม 
(ราคาและคณุลกัษณะนอกมาตรฐานครุภณัฑ์) (ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 - 2564 เพิม่เตมิและ

      



เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 23 ขอ้ 16 ) 

      ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่       

        เครือ่งเลน่ดวีีดี จ านวน 2,500 บาท 

      

    เพือ่จดัซ้ือเครือ่งเลน่ดวีีดี จ านวน 1 เครือ่ง คณุลกัษณะดงัน้ี 
- เครือ่งเลน่ ดวีีดี รองรบัการเลน่ แผน่ CD/CD-
R/VCD/SVCD/DVD/DVD-R/MP3 
- ชอ่งตอ่ USB ทีด่า้นหน้ารองรบัการเลน่เพลงและหนงั 
- คดัลอกเพลง MP3 ลง USB ได ้
- ชอ่งตอ่ไมค์ 2 ชอ่ง 
- ปุ่ มควบคมุบนตวัเครือ่ง 
(ราคาและคณุลกัษณะนอกมาตรฐานครุภณัฑ์) (ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 - 2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง
ฉบบัที ่2 หน้า 24 ขอ้ 22  ) 

      

      ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั       

        ตูเ้ก็บถาดหลุม จ านวน 2,500 บาท 

      

    เพือ่จดัซ้ือตูเ้ก็บถาดหลุม จ านวน 1 ตู ้คณุลกัษณะ ดงัน้ี  
- ตูเ้ก็บถาดหลุม ยาว 3 ฟุต สงู 5 ฟุต 4 ซม. กวา้ง 1 ฟุต 6 ซม. 
(คณุลกัษณะและราคานอกมาตรฐานครุภณัฑ์) (ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 - 2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง
ฉบบัที ่2 หน้า 24 ขอ้ 22 ) 

      

        ตูเ้ก็บทีน่อน จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพือ่จดัซ้ือตูเ้ก็บทีน่อน หรือจดัจา้งท าตูเ้ก็บที่
นอน จ านวน 1 ตู ้คณุลกัษณะดงัน้ี 
- ตูเ้ก็บทีน่อน สงู 1 ม. 60 ซม กวา้ง 50 ซม. ยาว 2 ม. 25 ซม. 
(ราคาและคณุลกัษณะนอกมาตรฐานครุภณัฑ์)(ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 - 2564 เพิม่เตมิและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 23 ขอ้ 18 ) 

      

        โตะ๊รบัประทานอาหารส าหรบัเด็ก จ านวน 25,000 บาท 

      

    เพือ่จดัซ้ือโตะ๊รบัประทานอาหารส าหรบัเด็ก หรือจดัจา้งท าโตะ๊
รบัประทานอาหารส าหรบัเด็ก จ านวน 5 ชุด คณุลกัษณะดงัน้ี 
- โตะ๊รบัประทานอาหารส าหรบัเด็ก มมีา้นั่งตดิกบั
โตะ๊ ยาว 3 ม. กวา้ง 60 ซม. สงู 50 ซม. ที่
น ั่ง ยาว 3 ม. กวา้ง 30 ซม.  
(ราคาและคณุลกัษณะนอกมาตรฐานครุภณัฑ์)(ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 - 2564 (เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง
ฉบบัที ่2 หน้า 23 ขอ้ 19 ) 

      

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

        
เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank 
Printer) 

จ านวน 4,300 บาท 

      

    เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ
พมิพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครือ่ง คณุลกัษณะพื้นฐาน
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ดงัน้ี 
- เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ 
- มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 
- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าไมน้่อยกวา่ 20 หน้าตอ่นาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ่นาที(ipm) 
- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งสไีมน้่อยกวา่ 10 หน้าตอ่นาที
(ppm) หรือ 4.5 ภาพตอ่นาที(ipm) 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ จ านวน

      



ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
- มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 50 แผน่ 
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custo 
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561) (ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 - 2564 เพิม่เตมิและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 24 ขอ้ 21 ) 
 
 
 

    งบเงนิอุดหนุน รวม 2,752,000 บาท 

      เงนิอดุหนุน รวม 2,752,000 บาท 

      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

        อดุหนุนโรงเรียนขนุขวากพทิยา ตามโครงการอาหารกลางวนั จ านวน 1,432,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโรงเรียนขนุขวากพทิยา ตามโครงการ
อาหารกลางวนั จ านวน 200 วนั ในอตัรามือ้ละ 20 บาทตอ่
คน ตามหนงัสอื 
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0813.2/ว 3274 ลง
วนัที ่19 มถิุนายน 2561 และปฏบิตัติามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วนัที ่24 มถิุนายน 2559(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 138 ขอ้ 1 ) 

      

        อดุหนุนโรงเรียนบา้นทา่ขา้ม ตามโครงการอาหารกลางวนั จ านวน 1,108,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโรงเรียนบา้นทา่ขา้ม ตามโครงการอาหาร 
กลางวนั จ านวน 200 วนั ในอตัรามื้อละ 20 บาทตอ่คน ตาม
หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0813.2/ว 3274 ลง
วนัที ่19 มถิุนายน 2561 และปฏบิตัติามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วนัที ่24 มถิุนายน 2559(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 138 ขอ้ 2 ) 

      

  

 
อดุหนุน
โรงเรียนบา้น
โละ๊วงัผา ตาม
โครงการอาหาร
กลางวนั 

จ านวน 212,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโรงเรียนบา้นโละ๊วงัผา ตาม
โครงการอาหาร 
กลางวนั จ านวน 200 วนั ในอตัรามื้อละ 20 บาทตอ่
คนตามหนงัสือ 
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0813.2/
ว 3274 ลงวนัที ่19 
มถิุนายน 2561 และปฏบิตัติามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559  
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -
 2564 หน้า 138 ขอ้ 3 ) 
 
 
 
 
 

      



แผนงานสาธารณสขุ 

  งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอืน่ รวม 850,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 615,000 บาท 

      คา่ใชส้อย รวม 610,000 บาท 

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 360,000 บาท 

      

    โดยเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างออกแบบ
ก่อสร้าง ,ค่าจ้างแรงงานเก็บขยะมูลฝอย ด าเนินการ
เก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลท่าข้าม ,ค่า
รับรองแบบแปลนก่อสร้าง , ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค า
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการซ่อม
บ ารุงยานพาหนะและขนส่งบริการเปลี่ยน
อะไหล่ เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง ค่าบริการติดตั้ง
ผ้าม่าน ค่าบริการดูดฝูนล้างท าความสะอาดรถยนต์,
รักษาความปลอดภัย,ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆที่จ าเป็น
ตามภารกิจของเทศบาล ฯลฯ *กรณีเบิกจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ/
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย/ค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โดยใช ้

      

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

        
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 40,000 บาท 

      

    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี) เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง ค่า
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่า
รถ ฯลฯ ถือระเบียบตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่1 หน้า 10 ข้อ1 ) 

      

        
โครงการชุมชนน่าอยูห่มูบ่า้นน่ามองมุง่สูท่า่ขา้มต าบล
สะอาด 

จ านวน 50,000 บาท 



      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการชุมชนน่าอยูห่มูบ่า้น
น่ามองมุง่สูท่า่ขา้มต าบล
สะอาด เชน่ คา่อาหาร  คา่อาหารวา่ง คา่
เครือ่งดืม่ คา่วทิยากร คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่ป้าย คา่
รถ ฯลฯ ถือระเบยีบตามกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รบัการ
ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 (ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 - 2564 เพิม่เตมิ
และเปลีย่นแปลงฉบบัที ่2 หน้า14 ขอ้ 2 ) 

      

        โครงการรณรงค์และป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพิอ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการรณรงค์และ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก เชน่ คา่ป้าย คา่ยา คา่
น ้ามนั ฯลฯ เพือ่ใหชุ้มชนปลอดโรค และสามารถ
ยบัย ัง้การแพร่ระบาดของโรคได้ (ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-
2564 หน้า 130 ขอ้ 2 ) 

      

        
โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละ
เด็ก ของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราช
กุมารี 

จ านวน 40,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิโภชนาการ
และสขุภาพอนามยัแมแ่ละเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯสยามบรมราช
กุมารี เชน่ คา่อาหาร  คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่
วทิยากร คา่วสัดอุปุกรณ์ 8 คา่ป้าย คา่รถ ฯลฯ ถือ
ระเบยีบตามกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้ 
จา่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของ
เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 (ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิฉบบั
ที ่1 หน้า 10 ขอ้ 1) 

      

        โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสนุขับา้ จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสตัว์ปลอด
โรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสนุขับา้ ตามปณิธาน
ของศาสตราจารย์ คร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้า
จุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี เชน่ คา่ป้าย คา่
ยา คา่วสัดทุีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/
ว 0994 ลงวนัที ่24 กุมภาพนัธ์ 2560 และหนงัสอื
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ มท 0810.5/729 ลง
วนัที ่31 มนีาคม 2560 (ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 หน้า130 ขอ้ 3 ) 

      

        
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็ง
เตา้นม 

จ านวน 40,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้
นม เชน่ คา่อาหาร  คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่
วทิยากร คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่ป้าย คา่รถ ฯลฯ ถือ
ระเบยีบตามกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของ
เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 (ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ ฉบบั
ที ่1 หน้า 10 ขอ้ 1 ) 

      

      คา่วสัด ุ รวม 5,000 บาท 



      วสัดเุครือ่งแตง่กาย จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพือ่จดัซ้ือวสัดเุครือ่งแตง่กายส าหรบัการปฏบิตัิ
หน้าทีใ่นการจดัเก็บขยะมลูฝอย เชน่ เครือ่งแบบ เสือ้
แขนยาว กางเกงขายาว ถุงมอื ถุงเทา้ ผา้ปิดจมกู ผา้
กนัเเป้ือน ฯลฯ 

      

    งบลงทุน รวม 220,000 บาท 

      คา่ครุภณัฑ์ รวม 220,000 บาท 

      ครุภณัฑ์อืน่       

        ครุภณัฑ์อืน่ จ านวน 100,000 บาท 

      

    -เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือครุภณัฑ์อืน่ทีไ่มส่ามารถจดัเขา้
ประเภทครุภณัฑ์ในกลุม่ตวัอยา่งหนงัสือกรมสง่เสรมิ
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลง
วนัที ่27 มถิุนายน 2559 เชน่ ถงัขยะ ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 - 2564 เพิม่เตมิ
และเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 21ขอ้ 10 ) 

      

        เครือ่งอดักอ้นแนวนอนระบบไฮโดรลคิ จ านวน 120,000 บาท 

      

    -เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือครุภณัฑ์อืน่ทีไ่มส่ามารถจดัเขา้
ประเภทครุภณัฑ์ในกลุม่ตวัอยา่งหนงัสือกรมสง่เสรมิ
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลง
วนัที ่27 มถิุนายน 2559 เชน่ เครือ่งอดักอ้น
แนวนอนระบบไฮโดรลคิ ฯลฯ คณุสมบตัขิองเครือ่ง
อดักอ้นไฮโดลคิ ดงัน้ี 
-ใชไ้ฟฟ้าบา้น 220 V 
-มอเตอร์ 2.5 แรง 
-ขนาดความยาวของเครือ่งจกัร 2.5 เมตร 
-ขนาดของชุดกระบอกอดัยาว 1 เมตร 
-ขนาดอดักอ้นทีอ่ดัได ้60/80 ซม 
-น ้าหนกักอ้นทีไ่ด ้60-80 กโิลกรมั 
-อดัไดช้ ั่วโมงละ 3 กอ้น 
(ปรมิาณน ้าหนกัเฉลีย่ตอ่กอ้นอยูท่ี ่60-80 กโิลกรมั) 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -
 2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลงฉบบั
ที ่2 หน้า 22 ขอ้ 11 ) 

      

    งบเงนิอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

      เงนิอดุหนุน รวม 15,000 บาท 

      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

        
อดุหนุนโรงเรียนบา้นโละ๊วงัผา ตามโครงการขยะความดี
บนวถิีพอเพียง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นอดุหนุนโรงเรียนบา้นโละ๊วงัผา ตาม
โครงการขยะความดีบนวถิีพอเพียง ถือปฏบิตัติาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 หนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 (ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 หน้า
148  ขอ้ 2 ) 

      

        อดุหนุนส านกังานปศุสตัว์จงัหวดัเชียงราย ตามโครงการ จ านวน 5,000 บาท 



ผา่ตดั-ท าหมนัเพือ่ลดจ านวนสนุขัและแมวทีเ่ป็นสตัว์
พาหะของโรคพษิสนุขับา้ 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั
เชียงราย ตามโครงการผา่ตดั-ท าหมนัเพือ่ลดจ านวน
สนุขัและแมวทีเ่ป็นสตัว์พาหะของโรคพษิสนุขับา้ ถือ
ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิ
อดุหนุนขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 หนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ดที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 (ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-
2564 หน้า 148 ขอ้ 1 ) 
 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 1,286,820 บาท 

    งบบุคลากร รวม 869,220 บาท 

      เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 869,220 บาท 

      เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 497,580 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก่ พนกังานเทศบาลต าบล
ทา่ขา้ม แยกเป็น 
1.ผูอ้ านวยการกองชา่ง         จ านวน 1 อตัรา 
2.นายชา่งโยธาช านาญงาน  จ านวน 1 อตัรา 
3.นายชา่งโยธาปฏบิตังิาน    จ านวน 1 อตัรา 

      

      เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 24,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ครองชีพช ั่วคราวของพนกังาน
เทศบาล 

      
  

 
 

 

 

 
 

      เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหแ้ก ่ผูอ้ านวยการกอง
ชา่ง จ านวน 1 อตัรา 

      

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 293,640 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งเทศบาลต าบลทา่ขา้ม 

1.ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีธุ่รการ  จ านวน 1 อตัรา 
2.พนกังานจา้งท ั่วไป       จ านวน 1 อตัรา 

      

      เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 12,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ครองชีพช ั่วคราวของพนกังานจา้งตามภารกจิและ
พนกังานจา้งท ั่วไป 

      

    งบด าเนินงาน รวม 365,600 บาท 

      คา่ตอบแทน รวม 86,000 บาท 

      คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 40,000 บาท 

      

    คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบังาน
จา้ง คณะกรรมการเปิดซอง ทีเ่ทศบาลต าบลทา่ขา้มแตง่ต ัง้ใหเ้ป็น
กรรมการในการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งงานของเทศบาลต าบลทา่ขา้ม 

      



      คา่เชา่บา้น จ านวน 36,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น/ซื้อบา้น ของพนกังานเทศบาล กองชา่ง ผูม้สีทิธิ

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559 

      

      เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร ของพนกังานเทศบาลใน 
กองชา่ง ตามสทิธทิีค่วรจะไดร้บั เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา 
และระเบยีบฯ ดงัน้ี 
1. พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตร พ.ศ.2523 
และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2554 
2. ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั 
การศกึษาบตุร พ.ศ.2560 
3. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษา 
บตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบบัที ่3 ) พ.ศ.2549 

      

      คา่ใชส้อย รวม 149,600 บาท 

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

        รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 100,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ คา่จา้งออกแบบกอ่สรา้ง ,  
คา่รบัรองแบบแปลนกอ่สรา้ง , คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอื คา่ซกัฟอก  
คา่ก าจดัปฏกิูล คา่ระวางบรรทุก คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่ธรรรมเนียมตา่งๆ 
คา่เบีย้ประกนั คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดตีามค าพพิากษา คา่จา้งเหมา 
บรกิาร คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า คา่ตดิต ัง้ประปา คา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ คา่จา้งเหมา 
บรกิารซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนสง่บรกิารเปลีย่นอะไหล่ เปลีย่นถา่ย 
น ้ามนัเครือ่ง คา่บรกิารตดิต ัง้ผา้มา่น คา่บรกิารดดูฝนูลา้งท าความสะอาด 
รถยนต,์รกัษาความปลอดภยั,คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆทีจ่ าเป็นตามภารกจิ 
ของเทศบาล ฯลฯ *กรณีเบกิจา่ยคา่จา้งเหมาบรกิารท าความสะอาดอาคาร 
สถานทีร่าชการ/คา่จา้งเหมาบรกิารรกัษาความปลอดภยั/คา่เชา่เครือ่งถา่ย 
เอกสาร ใหถ้ือปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 
0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 โดยใชจ้่ายเทา่ทีจ่ าเป็น 
และประหยดั 

      

      รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

        คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจกัร เพือ่เขา้รบัการอบรม สมัมนา ประชุม ของพนกังาน
เทศบาล พนกังานจา้ง เชน่ คา่เบีย้เล้ียง คา่เชา่ทีพ่กั คา่
พาหนะ คา่ลงทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ฯลฯ ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของ
เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 

      

        โครงการตรวจสอบคณุภาพน ้า จ านวน 9,600 บาท 

      
    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการตรวจสอบคณุภาพน ้าในเขตต าบลทา่

ขา้ม เชน่ คา่ตรวจสอบคณุภาพน ้า คา่วสัดอุุปกรณ์ทีจ่ าเป็น ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 หน้า 132 ขอ้ 1) 

      

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ ครุภณัฑ์ ทีช่ ารุดเพือ่ให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิเชน่ ซอ่มเครือ่งคอมพวิเตอร์ ฯลฯ กรณีจา่ย
เป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษายานพาหนะ ตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วนัที ่20 มถิุนายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อย คา่

      



วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค 

      คา่วสัด ุ รวม 130,000 บาท 

      วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดอุุปกรณ์ไฟฟ้า เชน่ หลอดไฟ ฟิวส์ บลัลาร์ด 
สตาร์ทเตอร์ ออโตสวติส์ แบตเตอรี ่เสาอากาศ หรืออปุกรณ์ตา่งๆ ที ่
เกีย่วขอ้งกบังานไฟฟ้าและวทิยุ ฯลฯ โดยสภาพเมือ่ใชแ้ล้วยอ่มสิน้ 
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมค่งสภาพเดมิหรือสิง่ของทีม่ลีกัษณะ 
ไมค่งทนถาวรรวมถงึคา่ใชจ้่ายทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่  
คา่ภาษี คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้ ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เป็นแนว 
ทางในการจดัซ้ือเทา่ทีใ่ชจ้รงิตามความจ าเป็นและประหยดั 

      

      วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 100,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือสิง่ของเครือ่งใช้ ตา่งๆ เชน่ ไม ้น ้ามนั ส ีตะป ู 
คอ้น คมี จอบ เสยีม เลือ่ย แอลฟลัท์ผสมเสร็จ ปนู ทอ่ คสล. ทอ่พีวีซี  
กาว ฯลฯ  ซึง่โดยเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม ่
คงสภาพเดมิหรือสิง่ของทีม่ีลกัษณะไมค่งทนรวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้ง 
ช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้  
ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจดัซ้ือเทา่ที ่
ใชจ้รงิตามความจ าเป็นและประหยดั 

      

      วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่จานหรือ
จานบนัทกึขอ้มลู เทปบนัทกึขอ้มลู หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ ตลบัผงหมกึ
ส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ หมกึส าหรบั
เครือ่งพมิพ์ แป้นพมิพ์ เมาส์ แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ เครือ่งอา่นและ
บนัทกึขอ้มลู ฯลฯ ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เป็นแนวทางใน
การจดัซ้ือเทา่ทีใ่ชจ้รงิตามความจ าเป็นและประหยดั 

      

    งบลงทุน รวม 52,000 บาท 

      คา่ครุภณัฑ์ รวม 52,000 บาท 

      ครุภณัฑ์ส านกังาน       

        จดัซ้ือกระดานไวท์บอร์ด จ านวน 5,000 บาท 

      

    -เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือ กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 120x300 ซม. กรอบไมเ้น้ือ
แข็งพรอ้มงานตดิต ัง้ จ านวน 1 ป้าย เพือ่ใชเ้ขยีนโครงการตา่งๆ ของกอง
ชา่ง (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 - 2564 เพิม่เตมิและ
เปลีย่นแปลงฉบบัที ่2 หน้า 22 ขอ้ 14 ) 

      

      ครุภณัฑ์ส ารวจ       

        จดัซ้ือลอ้วดัระยะทาง จ านวน 8,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือลอ้วดัระยะทาง โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
-โครงสรา้งของลอ้ท าดว้ยวสัดุ พลาสตกิแข็งขอบวงหุม้ดว้ยยางมเีสน้รอบ
วง 1 เมตร 
-ท าดว้ยวสัดโุลหะพบัเก็บไดม้รีะบบเบรคควบคุมทีม่มีอืจบัพรอ้มหูหิว้ 
-โครงสรา้งสามารถพบัครึง่เพือ่ความสะดวกในการจดัเก็บ 
-มขีาต ัง้พกัเพือ่ความสะดวกในการท างาน 
-มถีุงบรรจุลอ้ 
ระบบท างาน 
-สามารถแสดงผลการวดัระยะทางได้ 9999.9 เมตร 
-มาตรวดัแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงระยะทางละเอียดถงึหน่วย
เดซเิมตร 

      



-มปีุ่ มกด RESET คา่ตวัเลขใหเ้ป็นศนูย์ ทีม่อืจบัและทีม่าตรวดั 
-สามารถวดัระยะทางไดท้ ัง้ระบบเดนิหน้าและถอยหลงั 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 - 2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง
ฉบบัที ่2 หน้า 22 ขอ้ 13 ) 

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

        
เครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่2 (จอภาพขนาดไมน้่อย
กวา่ 19 นิ้ว) 

จ านวน 29,000 บาท 

      

    เพือ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์จ านวน 1 เครือ่ง คณุลกัษณะพื้นฐานตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ดงัน้ี 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกน
หลกั (4 core)       จ านวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 8 MB มี
ความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 3.2GHz 
- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอย่างใดอยา่ง
หนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี 
1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่หีน่วยความจ า
ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ 
2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใชห้น่วยความจ า
หลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ 
3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใช้
หน่วยความจ า หลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB 
- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มขีนาดไมน้่อย
กวา่ 8 GB 
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีวา่ ขนาด
ความจุไมน้่อยกวา่ 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกวา่ 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มDีVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561) 
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 - 2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง
ฉบบัที ่2 หน้า 22 ขอ้ 12 ) 

      

      คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       

        คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกต ิไดแ้ก่ คอมพวิเตอร์ โตะ๊ เกา้อี ้รถขดุหน้าตกัหลงั ฯลฯ 
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  งานไฟฟ้าถนน รวม 3,289,300 บาท 

    งบลงทุน รวม 3,289,300 บาท 

      คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 3,289,300 บาท 

      อาคารตา่ง ๆ       

        โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 2 บา้นทา่ขา้ม หมูท่ี ่1 จ านวน 107,500 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 2 บา้นทา่ขา้ม  

หมูท่ี ่1 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร หรือมพีื้นทีไ่มน้่อยกว่า 150.00 ตร.ม. และวางท่อขนาดเสน้ผา่น

      



ศนูย์กลาง 1.00 เมตร 6 ทอ่น พรอ้มงานวาง เรียงยาแนวทอ่ พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบและรายละเอยีดทีเ่ทศบาลต าบลทา่ขา้มก าหนด (ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 หน้า 105 ขอ้ 3 ) 

        โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 4 บา้นขวากใต ้ จ านวน 154,100 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 4 บา้นขวากใต ้ หมู่
ที ่4 ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา
เฉลีย่ 0.15  เมตร หรือมพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 250.00 ตร.ม. พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบและรายละเอยีดทีเ่ทศบาลต าบลทา่ขา้มก าหนด (ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่2 หน้า 6 ขอ้ 10) 

      

        โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 7 บา้นหว้ยแลง้ หมูท่ี ่2 จ านวน 99,400 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 7 บา้นหว้ยแลง้ 
หมูท่ี ่2 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา
เฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 160.00 ตร.ม.ตามแบบและ
รายละเอยีดทีเ่ทศบาลต าบลทา่ขา้มก าหนด (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่
สีปี่ 2561-2564 หน้า 107 ขอ้ 15) 

      

        
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยบา้นนายชูศกัดิ ์บา้นทา่ขา้ม 
หมูท่ี ่1 

จ านวน 60,800 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยบา้นนายชูศกัดิ ์
บา้นทา่ขา้ม หมูท่ี ่1 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 
เฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 102.00 ตร.ม.ตามแบบและ
รายละเอยีดทีเ่ทศบาลต าบลทา่ขา้มก าหนด (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่
สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 4 ขอ้ 1) 

      

        
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ถนนหว้ยป่าคา บา้นขวากเหนือ 
หมูท่ี ่5 

จ านวน 120,100 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ถนนหว้ยป่าคา  
บา้นขวากเหนือ หมูท่ี ่5 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร  
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร  หรือมพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 195.00 ตร.ม.  
พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบและรายละเอยีดทีเ่ทศบาลต าบล 
ทา่ขา้มก าหนด (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 7 ขอ้ 14) 

      

        โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายนาโปน บา้นโละ๊ หมูท่ี ่3 จ านวน 127,100 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายนาโปน บา้นโละ๊  หมู่
ที ่3 ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา
เฉลีย่ 0.15  เมตร หรือมพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 175.00 ตร.ม. และวางทอ่
ขนาด ขนาดเสน้ผา่นศนูย์กลาง 1.00 เมตร  8 ทอ่น พรอ้มงานวาง
เรียง ยาแนวทอ่ พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบและรายละเอยีดทีเ่ทศบาล
ต าบลทา่ขา้มก าหนด (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-
2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 6 ขอ้ 8) 

      

        โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายหว้ยจงิา บา้นทา่ขา้ม หมูท่ี ่1 จ านวน 110,600 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายหว้ยจงิา บา้นทา่ขา้ม 
หมูท่ี ่1 ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร หรือมพีื้นทีไ่มน้่อยกว่า 150.00 ตร.ม.และวางทอ่ขนาด ขนาดเสน้
ผา่นศนูย์กลาง 1.00 เมตร 6  ทอ่น พรอ้มงานวาง เรียง ยาแนวทอ่ พรอ้ม
ป้ายโครงการ ตามแบบและรายละเอยีดทีเ่ทศบาลต าบลทา่ขา้ม
ก าหนด (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 4 ขอ้ 2 ) 

      

        
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายหว้ยสา้น บา้นหว้ยแลง้ หมูท่ี ่
2 

จ านวน 172,500 บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายหว้ยสา้น บา้นหว้ย
แลง้ หมูท่ี ่2 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา

      



เฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 280.00 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบและรายละเอยีดทีเ่ทศบาลต าบลทา่ขา้มก าหนด (ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่2 หน้า 5 ขอ้ 4 ) 

        
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หว้ยครก แยกแมฐ่าน บา้นโละ๊ 
หมูท่ี ่3 

จ านวน 133,400 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หว้ยครก แยกแมฐ่าน  
บา้นโละ๊ หมูท่ี ่3 ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร หรือมพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 187.50 ตร.ม. พรอ้มป้ายโครงการ 
ตามแบบและรายละเอยีดทีเ่ทศบาลต าบลทา่ขา้มก าหนด 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิและเปลีย่น 
แปลง ฉบบัที ่2 หน้า 6 ขอ้ 9) 

      

        
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กถนนทางเขา้บา้นโบราณ บา้น
ขวากเหนือ หมูท่ี ่5 

จ านวน 239,800 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ถนนทางเขา้บา้น
โบราณ บา้นขวากเหนือ หมูท่ี ่5 ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร  หรือมพีื้นที่
ไมน้่อยกวา่ 384.00 ตร.ม. และวางทอ่ขนาดขนาดเสน้ผา่น
ศนูย์กลาง  0.60 เมตร 7 ทอ่น พรอ้มงานวาง เรียง ยาแนวทอ่ พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบและรายละเอยีดทีเ่ทศบาลต าบลทา่ขา้มก าหนด (ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่2 หน้า 7 ขอ้ 13 ) 

      

        
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบา้นนายเพ็ง บญุมา บา้นวงัผา 
หมูท่ี ่6 

จ านวน 289,400 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นนายเพ็ง บญุ
มา บา้นวงัผา หมูท่ี ่6 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตรหนา
เฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 487.50 ตร.ม. และกอ่สรา้งราง
ระบายน ้า ขนาดกวา้งภายใน 0.40 เมตร ความลกึ
ภายใน 0.40 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร แบบไมม่ฝีา
ปิด ยาว 40 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบและรายละเอยีดทีเ่ทศบาล
ต าบลทา่ขา้มก าหนด (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-
2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 8  ขอ้ 17) 

      

        โครงการกอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มบา้นขวากเหนือ หมูท่ี ่5 จ านวน 67,600 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มบา้นขวากเหนือ หมูท่ี ่5 ต าบลทา่
ขา้ม อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย  ทอ่ลอดเหลีย่มขนาด
กวา้ง 1.20 x 1.20 x 8.00 เมตร  ตามแบบและรายละเอยีดทีเ่ทศบาล
ต าบลทา่ขา้มก าหนด (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-
2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 9 ขอ้ 20 ) 

      

        
โครงการกอ่สรา้งลานคอนกรีตป่าสุสานพรอ้มปรบัปรุงหอ้งน ้า บา้นโละ๊ หมูท่ี ่
3 

จ านวน 51,700 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งลานคอนกรีตป่าสสุานพรอ้มปรบัปรุงหอ้งน ้า 
บา้นโละ๊ หมูท่ี ่3 ลานคอนกรีตมพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 110.00 ตร.ม.  
หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร  และฉากก ัน้ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร สงู 2.05  
เมตร ตามแบบและรายละเอียดทีเ่ทศบาลต าบลทา่ขา้มก าหนด (ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้
ที ่2 หน้า 6 ขอ้ 7) 

      

        โครงการกอ่สรา้งลานคอนกรีตโรงเรียนผูส้งูอายุ บา้นโละ๊ หมูท่ี ่3 จ านวน 57,900 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งลานคอนกรีตหน้าโรงเรียนผูส้งูอายุ บา้นโละ๊ หมู่
ที ่3 มพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 144.00 ตร.ม. หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ตามแบบ
และรายละเอยีดทีเ่ทศบาลต าบลทา่ขา้มก าหนด (ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่2 หน้า 9 ขอ้ 19  

      



        โครงการกอ่สรา้งหอ้งน ้า บา้นขวากใต ้หมูท่ี ่4 จ านวน 53,500 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งหอ้งน ้าป่าสสุาน บา้นขวากใต ้หมูท่ี ่4 ขนาด
กวา้ง 1.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือมพีื้นทีไ่มน้่อยกว่า 4.50 ตร.ม.
ตามแบบและรายละเอยีดทีเ่ทศบาลต าบลทา่ขา้มก าหนด  (ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่2 หน้า 7 ขอ้ 11) 

      

        โครงการกอ่สรา้งอาคารเวทีกลางแจง้ บา้นหว้ยแลง้ หมูท่ี ่2 จ านวน 425,500 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งอาคารเวทีกลางแจง้ บา้นหว้ยแลง้ หมูท่ี ่2  
ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 72.00 
ตร.ม.พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบและรายละเอยีดทีเ่ทศบาลต าบลทา่ขา้ม
ก าหนด (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 5 ขอ้ 3) 

      

        โครงการกอ่สรา้งอาคารเอนกประสงค์ บา้นป่าตงึ หมูท่ี ่5 จ านวน 281,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งอาคารเอนกประสงค์ บา้นป่าตงึบรวิาร 
บา้นขวากเหนือ หมูท่ี ่5 อาคารขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 16.00  
เมตร สงู 4.70 เมตร หรือมีพื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 96.00 ตร.ม. พรอ้มป้าย 
โครงการ ตามแบบและรายละเอยีดทีเ่ทศบาลต าบลทา่ขา้มก าหนด 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิและเปลีย่น 
แปลง ฉบบัที ่2 หน้า 8 ขอ้ 16) 

      

        โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 4 บา้นโละ๊ หมูท่ี ่3 จ านวน 37,900 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 4 บา้นโละ๊  
หมูท่ี ่3 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15  
เมตร หรือมพีื้นทีไ่มน้่อยกว่า 64.00 ตร.ม.ตามแบบและรายละเอยีดที่
เทศบาลต าบลทา่ขา้มก าหนด (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-
2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 5 ขอ้ 5) 

      

        โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 8 บา้นโละ๊ หมูท่ี ่3 จ านวน 37,900 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 8 บา้นโละ๊  
หมูท่ี ่3 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15  
เมตร หรือมพีื้นทีไ่มน้่อยกว่า 64.00 ตร.ม.ตามแบบและรายละเอยีดที่
เทศบาลต าบลทา่ขา้มก าหนด  (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-
2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 5 ขอ้ 6) 

      

        โครงการตอ่เตมิอาคารผูสู้งอายุต าบลทา่ขา้ม จ านวน 226,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอ่เตมิอาคารผูส้งูอายุต าบลทา่ขา้ม บา้นโละ๊ หมูท่ี ่3 
มพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 82.85 ตร.ม. พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบและ 
รายละเอยีดทีเ่ทศบาลต าบลทา่ขา้มก าหนด  (ปรากฏในแผนพฒันา 
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 8  
ขอ้ 18) 

      

        
โครงการตอ่เตมิอาคารพกัศพและญาตพิรอ้มกอ่สรา้งหอ้งน ้า บา้นหว้ยติว้ หมู่
ที5่ 

จ านวน 363,300 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอ่เตมิอาคารพกัศพและญาตพิรอ้มกอ่สรา้งหอ้งน ้า บา้น
หว้ยติว้บรวิารบา้นขวากเหนือ หมูท่ี ่5 ขนาด
กวา้ง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร มพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 120.00 ตร.
ม. และกอ่สรา้งหอ้งน ้าขนาดกวา้ง 1.50 เมตร  ยาว 3.00 เมตร มพีื้นทีไ่ม่
น้อยกวา่ 4.50 ตร.ม. พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบและรายละเอยีดที่
เทศบาลต าบลทา่ขา้มก าหนด (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-
2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 8 ขอ้ 15) 
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        โครงการถมดนิปรบัปรุงพื้นทีป่่าสสุาน บา้นขวากใต ้หมูท่ี ่4 จ านวน 72,300 บาท 



      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ถมดนิปรบัปรุงพื้นทีป่่าสุสาน บา้นขวากใต ้ 
หมูท่ี ่4 ต าบลทา่ขา้ม อ าเภอเวียงแกน่ จงัหวดัเชียงราย ตามแบบและ 
รายละเอยีดทีเ่ทศบาลต าบลทา่ขา้มก าหนด(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี 2561-2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 7 ขอ้ 12) 
 

      

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

  งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 55,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

      คา่ใชส้อย รวม 30,000 บาท 

      รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

        โครงการพฒันาศกัยภาพสตรีต าบลทา่ขา้ม จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาศกัยภาพสตรีต าบลทา่ขา้ม เชน่  
คา่อาหาร  คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่วทิยากร คา่วสัดอุปุกรณ์  
คา่ป้าย คา่รถ ฯลฯ ถือระเบยีบตามกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยคา่ใช้ 
จา่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที ่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 หน้า 123  ขอ้ 1 ) 

      

        โครงการสง่เสรมิศกัยภาพของกลุม่อาชีพต าบลทา่ขา้ม จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิศกัยภาพของกลุ่มอาชีพต าบล 
ทา่ขา้ม เชน่ คา่อาหาร  คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่วทิยากร  
คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่ป้าย คา่รถ ฯลฯ ถือระเบยีบตามกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของ 
เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 หน้า 123 ขอ้ 2 ) 

      

        โครงการสง่เสรมิศกัยภาพของเด็กและเยาวชน จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิศกัยภาพของเด็กและเยาวชน 
ในต าบลทา่ขา้ม ใหม้คีวามคดิสรา้งสรรค์ หา่งไกลยาเสพตดิ เชน่  
คา่อาหาร  คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่วทิยากร คา่วสัดอุปุกรณ์  
คา่ป้าย คา่รถ ฯลฯ ถือระเบยีบตามกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยคา่ใช้ 
จา่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที ่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 หน้า 123 ขอ้ 4 ) 

      

    งบเงนิอุดหนุน รวม 25,000 บาท 

      เงนิอดุหนุน รวม 25,000 บาท 

      เงนิอดุหนุนเอกชน       

        อดุหนุนกลุม่จกัสานต าบลทา่ขา้ม ตามโครงการกลุม่จกัสานต าบลทา่ขา้ม จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพือ่อดุหนุนใหก้บักลุม่จกัสานต าบลทา่ขา้มตามโครงการกลุม่จกัสาน 
ต าบลทา่ขา้ม ถือปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิ 
อดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสอื 
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808/.2 ว3616 ลงวนัที ่24  
มถิุนายน 2559  
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 หน้า 144 ขอ้ 8 ) 

      

        อดุหนุนกลุม่สตรีตดัเย็บทา่ขา้ม ตามโครงการกลุม่สตรีตดัเย็บทา่ขา้ม จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพือ่อดุหนุนใหก้บักลุม่สตรีตดัเย็บทา่ขา้มตามโครงการกลุม่สตรี 
ตดัเย็บทา่ขา้ม ถือปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิ 
อดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสอื 
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808/.2 ว3616 ลงวนัที ่24  

      



มถิุนายน 2559  
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 หน้า 143 ขอ้ 3 ) 

        
อดุหนุนกลุม่อนุรกัษ์การทอผา้ไทล้ือบา้นทา่ขา้ม ตามโครงการอนุรกัษ์การทอ
ผา้ไทล้ือบา้นทา่ขา้ม 

จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพือ่อดุหนุนใหก้บักลุม่อนุรกัษ์การทอผา้ไทล้ือบา้นทา่ขา้ม ตาม 
โครงการกลุม่อนุรกัษ์การทอผา้ไทล้ือบา้นทา่ขา้ม ถือปฏบิตัติาม 
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ 
ที ่มท 0808/.2 ว3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559  
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 หน้า 143 ขอ้ 5 ) 

      

      เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์       

        อดุหนุนกลุม่พฒันาสตรีอ าเภอเวียงแกน่ ตามโครงการพฒันาศกัยภาพสตรี จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพือ่อดุหนุนใหก้บักลุม่พฒันาสตรีอ าเภอเวียงแกน่ ตามโครงการพฒันา 
ศกัยภาพสตรี ถือปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิ
อดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808/.2 ว3616 ลง
วนัที ่24 มถิุนายน 2559 (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-
2564 หน้า 144 ขอ้ 10 ) 
 

      

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

  งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 175,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

      คา่ใชส้อย รวม 50,000 บาท 

      รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

        โครงการแขง่ขนักีฬาตา้นยาเสพตดิ จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการแขง่ขนักีฬาตา้นยาเสพตดิ ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการ
แขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 - 2564 หน้า127 ขอ้ 8 ) 

      

    งบเงนิอุดหนุน รวม 125,000 บาท 

      เงนิอดุหนุน รวม 125,000 บาท 

      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

        
อดุหนุนโรงเรียนขนุขวากพทิยา ตามโครงการแขง่ขนักีฬาโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศกึษาตา้นยาเสพตดิ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโรงเรียนขนุขวากพทิยา ตามโครงการแขง่ขนั 
กีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาตา้นยาเสพตดิ ปฏบิตัติาม 
หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3616  
ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 - 2564 หน้า 140 ขอ้ 1 ) 

      

        
อดุหนุนโรงเรียนขนุขวากพทิยา ตามโครงการแขง่ขนักีฬาสสีมัพนัธ์ตา้นยา
เสพตดิ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโรงเรียนขนุขวากพทิยา ตามโครงการแขง่ขนั 
กีฬาสสีมัพนัธ์ตา้นยาเสพตดิ ปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 15 ขอ้ 3 ) 

      



        
อดุหนุนโรงเรียนบา้นทา่ขา้ม ตามโครงการแขง่ขนักีฬาสศีนูย์เครือขา่ย
การศกึษาต าบลทา่ขา้มตา้นยาเสพตดิ 

จ านวน 55,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโรงเรียนบา้นทา่ขา้ม ตามโครงการแขง่ขนั 
กีฬาศนูย์เครือขา่ยการศกึษาต าบลทา่ขา้มตา้นยาเสพตดิ ปฏบิตัติาม 
หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3616  
ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 15 ขอ้ 4 ) 

      

        
อดุหนุนโรงเรียนบา้นทา่ขา้ม ตามโครงการแขง่ขนักีฬาสสีมัพนัธ์ตา้นยาเสพ
ตดิ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโรงเรียนบา้นทา่ขา้ม ตามโครงการแขง่ขนั 
กีฬาสสีมัพนัธ์ตา้นยาเสพตดิ ปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 16 ขอ้ 5 ) 

      

        อดุหนุนโรงเรียนบา้นโละ๊วงัผา ตามโครงการแขง่ขนักีฬาตา้นยาเสพตดิ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโรงเรียนบา้นโละ๊วงัผา ตามโครงการแขง่ขนั 
กีฬาตา้นยาเสพตดิ ปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง 
ฉบบัที ่2 หน้า 16 ขอ้ 6 ) 

      

        อดุหนุนโรงเรียนสมถวลิฯ ตามโครงการกีฬาสสีมัพนัธ์ตา้นยาเสพตดิ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโรงเรียนสมถวลิฯ ตามโครงการแขง่ขนั 
กีฬาสสีมัพนัธ์ตา้นยาเสพตดิ ปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า 16 ขอ้ 7 ) 

   

 

 
 

 

 

 

 
 

  งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 435,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 410,000 บาท 

      คา่ใชส้อย รวม 410,000 บาท 

      
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

        
โครงการงานพอ่ขนุเม็งรายมหาราช จ านว

น 

70,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการด าเนินการตามโครงการงานพอ่
ขนุเม็งรายมหาราช ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการ
เบกิคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่
นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -
 2564  หน้า 127 ขอ้ 7 ) 

      

        
โครงการประเพณีลอยกระทง จ านว

น 

120,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการด าเนินการตามโครงการ

ประเพณีลอยกระทง ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการ
เบกิคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่

      



นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 - 2564  หน้า26 ขอ้ 1 ) 

        
โครงการประเพณีสงกรานต์ จ านว

น 

50,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการด าเนินการตามโครงการ
ประเพณีสงกรานต์ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการ
เบกิคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่
นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -
 2564  หน้า 126 ขอ้ 2 ) 

      

        
โครงการสง่เสรมิ สบืสานประเพณีไทล้ือ จ านว

น 

50,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการด าเนินการตามโครงการ
สง่เสรมิ สบืสานประเพณีไทล้ือ ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การ
จดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -
 2564  หน้า 126 ขอ้ 3 ) 

      

        
โครงการสง่เสรมิ สบืสานประเพณีปีใหมข่มุ จ านว

น 

35,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการด าเนินการตามโครงการ
สง่เสรมิ สบืสานประเพณีปีใหมข่มุ ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การ
จดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -
 2564  หน้า 126 ขอ้ 4 ) 

      

        
โครงการสง่เสรมิ สบืสานประเพณีปีใหมม่ง้ จ านว

น 

70,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการด าเนินการตามโครงการ
สง่เสรมิ สบืสานประเพณีปีใหมม่ง้ ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การ
จดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -
 2564  หน้า 127 ขอ้ 5 ) 

      

        
โครงการสง่เสรมิประเพณีวฒันธรรมวนัเขา้พรรษา จ านว

น 

15,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการด าเนินการตามโครงการสง่เสรมิ 
ประเพณีวฒันธรรมวนัเขา้พรรษา ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย   
วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและ 
การสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 
พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -
 2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า15 ขอ้ 1 ) 

      

    งบเงนิอุดหนุน รวม 25,000 บาท 

      เงนิอดุหนุน รวม 25,000 บาท 



      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

        
อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอเวียงแกน่ ตามโครงการจดังานรฐัพธิี
เน่ืองในวนัส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัรย์ิและงานประเพณี
ส าคญัของจงัหวดัเชียงราย 

จ านว
น 

25,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหท้ีท่ าการปกครองอ าเภอเวียงแกน่ตาม 
โครงการจดังานรฐัพธิีเน่ืองในวนัส าคญัของสถาบนั
พระมหากษตัรย์ิ 
และงานประเพณีส าคญัของจงัหวดัเชียงราย ปฏบิตัติามหนงัสอื 
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วนัที ่24  
มถิุนายน 2559(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -
 2564 หน้า 142 ขอ้ 8 ) 

      

แผนงานการเกษตร 

  งานสง่เสรมิการเกษตร รวม 250,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 230,000 บาท 

      คา่ใชส้อย รวม 180,000 บาท 

      
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

        
โครงการเทศกาลงานสม้โอและของดอี าเภอเวียงแกน่ จ านว

น 

70,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการเทศกาลงานสม้โอและของดี
อ าเภอเวียงแกน่ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิ
คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬา
เขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-
2564 หน้า128 ขอ้2 ) 

      

        
โครงการเทศกาลงานองุน่ไรเ้มล็ดและของดตี าบลทา่ขา้ม จ านว

น 

100,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการเทศกาลงานองุน่ไรเ้มล็ดและ
ของดตี าบลทา่ขา้มตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการ
เบกิคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่
นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-
2564 หน้า129 ขอ้ 4 ) 

      

        
โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง จ านว

น 

10,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการสง่เสรมิสนบัสนุนตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงถือปฏบิตัติามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้
รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 และหนงัสอืกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0891.4/ว 1659 ลง
วนัที ่24 สงิหาคม 2553 ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-
2564 เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า13 ขอ้ 2 ) 

      

      คา่วสัด ุ รวม 50,000 บาท 

      วสัดกุารเกษตร 
จ านว

น 
50,000 บาท 

      
    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุารเกษตร พนัธุ์พืช ไมด้อก ไม้

ประดบั สารเคมี ป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชและสตัว์ อาหาร
สตัว์ ปุ๋ ย ฯลฯ 

      



    งบเงนิอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

      เงนิอดุหนุน รวม 20,000 บาท 

      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

        
อดุหนุนโรงเรียนสมถวลิจนิตมยัฯ ตามโครงการสนบัสนุนการเรียนรู้
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

จ านว
น 

20,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโรงเรียนสมถวลิจนิตมยับา้นหว้ยแลง้
(ตชด.อนุสรณ์ )ตามโครงการสนบัสนุนการเรียนรูต้ามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง(ถือปฏบิตัติามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808/.2 ว3616 ลง
วนัที ่24 มถิุนายน 2559 (ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ 2561-2564
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 หน้า17 ขอ้ 2 ) 

      

แผนงานงบกลาง 

  งบกลาง รวม 9,231,096 บาท 

    งบกลาง รวม 9,231,096 บาท 

      งบกลาง รวม 9,231,096 บาท 

      เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 
จ านว

น 
175,000 บาท 

      

    เพือ่สง่เป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ในอตัรารอ้ยละหา้ของ
คา่ตอบแทนพนกังานจา้งทีเ่ทศบาลจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังาน
จา้ง พรอ้มกบัหกัคา่ตอบแทนของพนกังานจา้งสง่เป็นเงนิสมทบใน
อตัราเดยีวกนัดว้ย โดยใหถ้อืปฏบิตัติามหนงัสอืส านกังาน ก.จ.
ก.ท.และ ก.อบต.ดว่นทีส่ดุที ่มท 0809.5/ว 9 ลง
วนัที ่22 มกราคม 2557 พระราชบญัญตัปิระกนั 
สงัคม พ.ศ. 2553 และหนงัสอืส านกังาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2557  

   

 

 
 

 

 
 

      เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุ 
จ านว

น 
5,595,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุทีม่อีายุ 60 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป ที่
ม ี
คณุสมบตัคิรบถว้นตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
หลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2552 และไดข้ึน้ทะเบยีนขอรบัเงนิเบี้ยยงัชีพ
ไวก้บัเทศบาลต าบลทา่ขา้มไวแ้ลว้ โดยจา่ยอตัราเบีย้ยงัชีพราย
เดอืนแบบข ัน้บนัได ส าหรบัผูส้งูอายุ โดยผูส้งูอายุ 60 -69 จะ
ไดร้บั 600 บาทตอ่เดอืน อายุ 70-79จะไดร้บั 700 บาทตอ่
เดอืน อายุ 80-89 จะไดร้บั 800 บาท ตอ่เดอืนและอายุ 90 ปี
ขึน้ไป จะไดร้บั 1,000 บาทตอ่เดอืน 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 หน้า135 ขอ้ 
1 ) 

      

      เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 
จ านว

น 
2,630,400 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพผูพ้กิาร ใหแ้กผู่พ้กิารทีม่สีทิธติาม
หลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
หลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบีย้ความพกิารใหค้นพกิารขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2553 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2)

      



พ.ศ.2559 และไดแ้สดงความจ านงโดยการขอขึน้ทะเบียนเพือ่
ขอรบัเงนิเบีย้ความพกิารไว้กบัทางเทศบาลต าบลทา่ขา้ม
แลว้ โดยคนพกิารทีม่สีทิธจิะไดร้บัเบีย้ความพกิารคน
ละ 800 บาทตอ่เดอืน  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 หน้า
135  ขอ้ 2 ) 

      เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 
จ านว

น 
120,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ใหแ้กผู่ป่้วยเอดส์ทีแ่พทย์
ไดร้บัรองและท าการวนิิจฉยัแลว้ และมคีวามยากจนเป็นอยู่
ยากจนหรือถูกทอดทิง้ขาดผูอ้ปุการะดแูล ไมส่ามารถประกอบ
อาชีพเล้ียงตนเองได ้ตาม 
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห์เพือ่
การ 
ยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 โดยผูป่้วย
เอดส์ทีม่สีทิธจิะไดร้บัเบีย้ยงัชีพคนละ 500 บาทตอ่เดอืน 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-
2564 หน้า 136 ขอ้ 3 ) 

      

      ส ารองจา่ย 
จ านว

น 
203,696 บาท 

      

    เพือ่จา่ยกรณีฉุกเฉินทีม่สีาธารณภยัเกดิขึน้หรือบรรเทาปญัหา
ความ 
เดอืดรอ้นของประชาชนเป็นสว่นรวมเทา่นัน้ ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอื 
กระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0313.4/ว 667 ลง
วนัที ่12  
มนีาคม 2545  หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.0/ว  
4072 ลงวนัที ่15 กรฎาคม 2559 และหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2559 

      

      รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั       

        
คา่บ ารุง ส.ท.ท. จ านว

น 

27,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายจา่ยขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่เกีย่วกบัคา่บ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 และขอ้บงัคบั
สมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ .2556 ก าหนด
วา่สมาชกิตอ้งช าระคา่บ ารุงใหแ้กส่มาคมสนันิบาตเป็นรายปี
ตามเกณณฑท์ีป่ระชุมใหญเ่ป็นผูก้ าหนด โดยพจิารณาจาก
รายรบัจรงิประจ าปีทีผ่า่นมาของเทศบาล ยกเวน้เงนิกู ้เงนิจา่ย
ขาดและเงนิอดุหนุนทุกประเภทแตจ่ะตอ้งไมน้่อยกวา่รอ้ยละ
เศษหนึ่งสว่นหกของงบประมาณรายรบัดงักลา่ว ท ัง้น้ีไม่
เกนิ 500,000 บาท 

      

        
เงนิสมทบระบบหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรือพื้นที่ จ านว

น 

150,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบระบบหลกัประกนัสขุภาพในระดบั
ทอ้งถิน่หรือ 
พื้นที ่ต ัง้ไว้ 150,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุน
หลกัประกนั 
สขุภาพในระดบัเทศบาล ไมน้่อยกวา่ รอ้ยละ 50 ของคา่บรกิาร 
สาธารณสขุ ทีไ่ดร้บัจากกองทุนหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ 
(ปรากฎในแผนพฒันาสปีี 2561-2564 หน้า136 ขอ้ 4  ) 
 

      



      เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 
จ านว

น 
330,000 บาท 

      

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ (ก.บ.ท.) ตามพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2500 โดยค านวณต ัง้จา่ยในอตัรา
รอ้ยละ 2 ของงบประมาณการรายรบัทุกประเภทตามเทศ
บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี ยกเวน้พนัธบตัร เงนิกู ้เงนิ
ทีผู่อ้ทุศิให ้และเงนิอดุหนุน ไมต่อ้งน ามารวมค านวณ โดยถือ
ปฏบิตัติามหนงัสอืส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
ทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว 28 ลงวนัที ่21 กรกฎาคม 2559 และ
หนงัสอืส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว 29 ลงวนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

   

 

 
 

 
 
 
 

 


