
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลทาขาม

อําเภอ เวียงแกน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,780,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,174,012 บาท

งบบุคลากร รวม 6,432,712 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของผูบริหารทองถิ่น ไดแก
1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตรา 27,600 บาท/เดือน
2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน อัตรา 15,180 บาท/คน/เดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาลฯ พ.ศ. 2554 จํานวน 12 เดือน 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกฯ/รองนายกฯ ไดแก
1. คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี อัตรา 4,000 บาท/เดือน
2. คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน 
อัตรา 3,000 บาท/เดือน/คน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯพ.ศ. 2554 
จํานวน 12 เดือน
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ ไดแก
1. คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตรา 4,000 บาท/เดือน
2. คาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน อัตรา 3,000
 บาท/เดือน/คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯพ.ศ. 2554 จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ไดแก
1. คาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตรา 9,660 บาท/เดือน
2. คาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   อัตรา 6,900บาท/เดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ พ.ศ. 2554 จํานวน 12 เดือน   

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1. คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตรา 15,180บาท/เดือน
2. คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตรา 12,420 บาท/เดือน
3. คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน อัตรา 9,660
 บาท/เดือน/คนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯพ.ศ. 2554 จํานวน 12 เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,808,072 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,506,632 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลทาขาม แยกเป็น
1.ปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
2.รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
3.หัวหนาสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
5.นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
6.นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
7.จพง.ปองกันบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
8.จพง.ธุรการ  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ใหกับพนักงานเทศบาล
1.ปลัดเทศบาล             จํานวน 1 อัตรา
2.รองปลัดเทศบาล        จํานวน 1 อัตรา
3.หัวหนาสํานักปลัด      จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 982,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
1.ผูชวยนักวิชาการเกษตร        จํานวน 1 อัตรา
2.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ       จํานวน 1 อัตรา
3.คนงานทั่วไป                      จํานวน 5 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 2,577,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 705,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 400,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาลตําบลทาขามและพนักงานจาง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นราย
จายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไวในหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0406.4/ว38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558  ไดโดยอนุโลม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้ง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเงิน
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม

คาเชาบาน จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/ซื้อบาน ของพนักเทศบาล สํานักปลัด ผูมีสิทธิตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลใน
สํานักปลัดตามสิทธิที่ควรจะไดรับ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
และระเบียบฯ ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ.2560
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ค่าใช้สอย รวม 1,265,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
  เพื่อจายเป็นคาใชจายดังตอไปนี้
-คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
-คาเชาทรัพย์สิน
-คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
-คาจางเหมาบริการเก็บขอมูล(จปฐ)
-คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
-คาจางเหมาแรงงาน(จางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก)
-คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม 
 ปกติ (กรณีคาแรงมากกวาสิ่งของ)
-คาติดตั้งไฟฟา
-คาติดตั้งโทรศัพท์
-คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
-คาประกันมิเตอร์ไฟฟาชั่วคราว
-คาธรรมเนียมติดตั้ง รื้อถอนมิเตอร์ ไฟฟาชั่วคราว ฯลฯ
-คาจางเหมาจัดทําเว็ปไซต์
-คาจางออกแบบกอสราง , คารับรองแบบแปลนกอสราง , คาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คา
ธรรรมเนียมตางๆคาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้ง
โทรศัพท์ คาจางเหมาบริการซอมบํารุงยานพาหนะและขนสงบริการเปลี่ยน
อะไหล เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง คาบริการติดตั้งผามาน คาบริการดูดฝูนลาง
ทําความสะอาดรถยนต์,รักษาความปลอดภัย,คาจางเหมาบริการอื่นๆที่จําเป็น
ตามภารกิจของเทศบาล ฯลฯ *กรณีเบิกจายคาจางเหมาบริการทําความ
สะอาดอาคารสถานที่ราชการ/คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย/คาเชา
เครื่องถายเอกสาร ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โดยใชจายเทาที่จํา
เป็นและประหยัด
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลดังนี้
1.คารับรอง เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ไดแก คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์เอกสาร คาใชจายอื่น ซึ่งจํา
เป็นตองใชเกี่ยวกับการับรอง  เพื่อเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา  ดูงานและเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4
/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
2.คาเลี้ยงรับรอง เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับการแตงตั้งตามระเบียบ
กฏหมาย หรือตามหนังสือสั้่งการของระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ไดแก คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาใชจายในการเลี้ยงรับรองและคา
บริการ ซึ่งจําเป็นตองเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมดังกลาว ทั้งนี้ให
รวมถึงผูเขารวมประชุมอื่นๆ และเจาหนาที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม
ดวย ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548                  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของเทศบาล รวมถึงคาตอบแทน
สําหรับคณะกรรมการเลือกตั้ง/หนวยเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด คาใชจายในการเตรียมการเลือกตั้ง คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ สําหรับการ
เลือกตั้ง คารณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (กรณียุบสภา กรณี
แทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้ง
ใหม และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งการใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งแก
ประชาชนใหทราบถึง สิทธิและหนาที่ และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เพื่อสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
การเลือกตั้ง (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 134 ขอ 8 )
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดิน
ทางไปราชการ การอบรมสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการของประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงาน
จาง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) รวมถึงผูแทนชุมชน ประชาชน ฯลฯ ที่ไปฝึกอบรมเพื่อประโยชน์
สาธารณะของเทศบาล ตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของ เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ
.ศ.2559     

โครงการประกวดคําขวัญการปองกันและการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการประกวดคําขวัญการปองกันและการปราบ
ปรามการทุจริตภาครัฐ ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฎในแผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา135  ขอ 11)

โครงการพัฒนาศักยภาพ ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจางและผูที่เกี่ยวของ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สําหรับผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ของเทศบาล ตลอด
จนผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน โดยอาจมีคาใชจาย ดัง
นี้  คาอาหาร น้ําดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ คาจางเหมารถบริการ  คาตอบ
แทนวิทยากร ฯลฯถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557
 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561- 2565 หนา133  ขอ 4 )  
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โครงการวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการวันเทศบาล โดยอาจมีคาใชจาย ดังนี้ คา
อาหาร น้ําดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ คาจางเหมารถบริการ คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  (ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหาปี 2561 - 2565  หนา134 ขอ 6 )

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ของ
เทศบาล ตลอดจนผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน รวมถึงสง
เสริม คุณธรรม จริยธรรม การศึกษาดูงานเทศบาลตนแบบ โดยอาจมีคาใช
จาย ดังนี้  คาอาหาร น้ําดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ คาจางเหมารถบริการ  คา
ตอบแทนวิทยากร ฯลฯถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561 - 2565 หนา134  ขอ 5 )

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน (คาแรงงานมากกวาสิ่งของ)ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โต๊ะ เกาอี้ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร วิทยุสื่อสาร รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ รถน้ํา รถขนขยะ ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเป็นเพื่อใชในสํานักงาน อาทิ 
เชน กระดาษ ปากกา น้ําหมึกเติมปากกา แบบพิมพ์ ตรายาง ธงชาติ
สมุด ประวัติพนักงาน น้ําดื่ม สิ่งตีพิมพ์ทีไดจากการจัดซื้อหรือจางพิมพ์เกาอี้
พลาสติก ฯลฯ รวมถึงวัสดุที่มีความคงทนถาวรตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เป็นแนวทางในการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตามความจําเป็นและประหยัด

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะ ถุง
ขยะ ผาปูโต๊ะ ถวยชาม ชอนสอม ผงซักฟอก น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ สําหรับใช
ในอาคารสํานักงาน อาคารสถานที่อื่นๆที่อยูในความรับผิดชอบ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตามความจําเป็นและ
ประหยัด

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคายานพาหนะและขนสง ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจ
และอํานาจหนาที่ของเทศบาล เชน ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรค หัวเทียน ไข
ควง น็อตสกรู กระจกมองขางรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง แมแรง กุญแจปาก
ตาย คีมล๊อค ล็อคเกียร์ สัญญานไฟฉุกเฉิน ชุดอุปกรณ์เครื่องมือซอมรถ วัสดุ
ประจํารถยนต์ดับเพลิงและบรรทุกน้ํา ฯลฯตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตามความจําเป็น
และประหยัด

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของเทศบาล เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล แก๊ส
หุงตม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร์พูกันและ
สี ฟิล์ม แบตเตอรี่ กลองถายรูป เทปบันทึกเสียงหรือภาพวีดีโอแผนซีดีภาพ
ถายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดํา ที่ไดจากการ ลาง อัด ขยายฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตามความจําเป็นและ
ประหยัด

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนจานหรือจาน
บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ แปนพิมพ์ เมาส์ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอานและบันทึกขอมูล ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เป็นแนวทางในการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตามความจําเป็นและประหยัด
  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 242,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟาที่ใชในอาคารสํานักงาน และสถานที่อื่นๆที่อยูใน
ความดูแลของเทศบาลตําบลทาขาม ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาบริการโทรศัพท์ในการติดตอราชการทั้งภายใน
ประเทศทางไกล ระหวางประเทศและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการใชบริการ
ดวย

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย์ คาโทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร และคาบริการตางๆ ที่ตองจายใหกับที่ทําการไปรษณีย์
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 85,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง คาใชจายเกี่ยวกับ
ระบบอินเตอร์เน็ต คาสื่อสาร คาบริการจัดทําเว็ปซต์ และคาใชจายอื่น
ที่เกี่ยวของ

งบลงทุน รวม 151,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 151,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางานพนักพิงต่ํา มีทาวแขวน ปรับระดับสูง-ต่ํา
ได จํานวน 1 ตัว (ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หาปี 2561-2565 หนา 150 ขอ 4)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกลองวงจรปิด จํานวน 35,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อกลองวงจรปิด พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้
- เครืองบันทึกภาพ DVR.CVR ระบบ HD ไมนอยกวา 8 ชอง หนวยบันทึก
ขอมูล HDD ไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 เครื่อง                    
- กลองวงจรปิดระบบ HD  ความละเอียดไมนอยกวา 2 MP                   
จํานวน 8 ตัว                          
- จอ LED ระบบ HD 1080 P ไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1
เครื่อง                                         
- เครื่องสํารองไฟ UPS 800 VA  จํานวน 1
 เครื่อง                                                           
- ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณ์ จํานวน 1 ใบ     
- เดินระบบติดตั้ง (ระบบทอ) พรอมสาย ( ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน นอก
มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ) (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-
2565 หนา 151 ขอ 7 )                    

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อคูลเลอร์น้ําดื่ม จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจัดซื้อคูลเลอร์น้ําดื่มหัวเดี่ยว ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 2 ใบๆ
ละ 3,000 บาท (ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์ 2562) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 150 ขอ 5 )
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมตึดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสาหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 10 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนา
คม พ.ศ. 2562)   (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 151
 ขอ 6 )

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องแปลงแรงดันไฟฟา (Inverter) จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแปลงแรงดันไฟฟา (Inverter) จํานวน 1 เครื่องมี
คุณลักษณะดังนี้ แรงดันไฟฟา DC กระแสตรง 12V เป็นกระแสสลับ 220V 
ขนาด 2,000 วัตต์  (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 151 ขอ 8 )

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ ไดแก คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เกาอี้ รถตักหนาขุดหลัง แอร์ รถเก็บขยะ ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 151 ขอ 10 )
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งบรายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางสํารวจและประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ (มิติ 2) ของเทศบาลตําบลทาขาม           

งานบริหารงานคลัง รวม 1,403,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,272,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,272,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 634,380 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาลตําบลทาขามแยกเป็น
1. ผูอํานวยการกองคลัง                               จํานวน 1 อัตรา
2. เจาพนักงานการเงินและบัญชี                   จํานวน 1 อัตรา
3. เจาพนักงานพัสดุ                                    จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 37,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 492,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางเทศบาลตําบลทาขามแยกเป็น
1.ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี       จํานวน 1 อัตรา
2.ผูชวยเจาพนักงานพพัสดุ                     จํานวน 1 อัตรา
3.พนักงานจางทั่วไป                              จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 66,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางเทศบาลตําบลทาขามแยกเป็น
1.ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี          จํานวน 1 อัตรา
2.ผูชวยเจาพนักงานพพัสดุ                        จํานวน 1 อัตรา
3.พนักงานจางทั่วไป                                 จํานวน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 131,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,800 บาท
คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/ซื้อบาน ของพนักงานเทศบาล กองคลัง ผูมีสิทธิตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล
กองคลัง ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
และระเบียบฯ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
3.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 71,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เพื่อ
เขารับการอบรม สัมมนา ประชุม ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาลงทะเบียน คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

โครงการออกหนวยบริการเคลื่อนที่รับชําระภาษี จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการออกหนวยบริการเคลื่อนที่รับชําระ
ภาษี เชน คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์ คาใชจายๆ ฯลฯ  (ปรากฎในแผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 133 ขอ 2 )
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชํารุดเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน ซอมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ กรณีจายเป็นคา
ซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอย คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนจานหรือจาน
บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ แปนพิมพ์ เมาส์ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอานและบันทึกขอมูล ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เป็นแนวทางในการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตามความจําเป็นและประหยัด  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 243,700 บาท

งบดําเนินงาน รวม 243,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปพร.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 189,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมไฟปา จํานวน 16,500 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการควบคุมไฟปา โดยเตรียมความพรอมเพื่อ
จัดการปัญหาไฟปาและหมอกควัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2
 พฤศจิกายน 2558 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 110
 ขอ 1)

วันที่พิมพ์ : 7/10/2562  10:57:13 หนา : 16/53



โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร) หลักสูตรจัดตั้ง จํานวน 157,500 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตาม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร) หลักสูตรจัดตั้ง เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาปาย คารถ ฯลฯ ถือระเบียบตามกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 111 ขอ 6 )

โครงการวัน อปพร. จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการวัน อปพร. ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 111  ขอ 5  )

ค่าวัสดุ รวม 24,700 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 9,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายในการปฏิบัติงานของพนักงานดับ
เพลิง   เชน ถุงมือ  หมวก  รองเทา  หนากาก  เสื้อคลุมดับเพลิง  แวนตากัน
ควัน ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง หัวฉีดน้ําดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,349,960 บาท
งบบุคลากร รวม 1,071,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,071,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 504,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาลตําบลทาขามแยกเป็น
1. ผูอํานวยการกองการศึกษา                   จํานวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการศึกษา                                จํานวน 1 อัตรา  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 489,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางเทศบาลตําบลทาขามแยกเป็น
1. ผูชวยนักวิชาการศึกษา                 จํานวน 1 อัตรา
2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ              จํานวน 1 อัตรา
3. พนักงานจางทั่วไป                       จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางเทศบาลตําบลทาขามแยกเป็น
1. ผูชวยนักวิชาการศึกษา                 จํานวน 1 อัตรา
2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ              จํานวน 1 อัตรา
3. พนักงานจางทั่วไป                       จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 271,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/ซื้อบาน ของพนักงานเทศบาล สํานักปลัด ผูมีสิทธิตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เพื่อ
เขารับการอบรม สัมมนา ประชุม ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาลงทะเบียน คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 121 ขอ 10 ) 

วันที่พิมพ์ : 7/10/2562  10:57:13 หนา : 18/53



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชํารุดเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ซอมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ กรณี
จายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย คาวัสดุ
และคาสาธารณูปโภค  

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวที่จําเป็นสําหรับใชในการปฏิบัติ
งาน เชน แปรงขัดพื้น แปรงขัดหองน้ํา ไมกวาด น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาถู
พื้น น้ํายาลางจาน แกวน้ํา ฯลฯ โดยใชตัวอยางสิ่งของที่เป็นวัสดุ โดยสภาพ
และครุภัณฑ์โดยสภาพ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจัด
ซื้อเทาที่ใชจริงตามความจําเป็นและประหยัด

วัสดุกอสราง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช ตางๆ เชน ไม น้ํามัน สี ตะปู 
คอน คีม จอบ เสียม เลื่อย แอลฟัลท์ผสมเสร็จ ปูน ทอ คสล. ทอพีวีซี 
กาว เชือก ลวด ฯลฯ  ซึ่งโดยเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
ไมคงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะไมคงทนรวมถึงคาใชจายที่ตอง
ชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตามความจําเป็นและ
ประหยัด
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนจานหรือจาน
บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ แปนพิมพ์ เมาส์ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอานและบันทึกขอมูล ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตามความจําเป็น
และประหยัด

งบลงทุน รวม 7,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางาน พนักพิงต่ํา มีทาวแขน ปรับระดับสูง - ต่ํา
ได จํานวน 1 ตัว (ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์ 2562)  (ปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 152 ขอ 17 )

โต๊ะทํางาน จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 1 ตัว (ราคานอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 2562)  (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 153 ขอ 19 )

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,914,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,775,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,775,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,598,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาลตําบลทาขาม ตามกรอบอัต
รกําลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 3 ปี แยกเป็น
1. ครูผูดูแลเด็ก                      จํานวน 6 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะใหแก ครู คศ.2
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,128,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางเทศบาลตําบลทาขาม ตามกรอบอัตรา
กําลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 3 ปี แยกเป็น
1. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)    จํานวน 7 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางเทศบาลตําบลทาขามแยกเป็น
1. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)   จํานวน 7 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 3,231,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 63,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 63,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลใน
สํานักปลัดตามสิทธิที่ควรจะไดรับ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
และระเบียบฯ ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549
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ค่าใช้สอย รวม 1,433,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,433,000 บาท

- คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กใน ศพด.ทต.ทาขามขาม จํานวน 245 วัน 
ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอคน ตั้งไวจํานวน 980,000.00 บาทตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2561
- คาจัดการเรียนการสอนของ ศพด.ทต.ทาขาม ในอัตราคนละ 1,700
บาท/ปี ตั้งไวจํานวน 340,000.00 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0893.2/ ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 
3274  ลงวันที่ 19  มิถุนายน  2561
- คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ ศพด.ทต.ทาขาม เป็นคาใชจาย
ดังนี้ คาหนังสือเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี คาอุปกรณ์การเรียน อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี ตั้งไวจํานวน 113,000.00 บาท ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน  2561  (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 120
 ขอ 7 )
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ค่าวัสดุ รวม 1,735,800 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,735,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนขุนขวาก
พิทยา จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาท ตั้งไว
จํานวน 647,000.00 บาท 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 119 ขอ 1 )
- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนบาน
ทาขาม จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาท ตั้งไวจํานวน 
288,000.00 บาท 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 119 ขอ 2 )
-เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนสมถวิลฯ
จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาท ตั้งไวจํานวน 
278,000.00 บาท 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 119 ขอ 4 )            
- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนโล๊ะวังผา 
จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาท ตั้งไวจํานวน 
112,000.00 บาท 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 119 ขอ 3 )        
-เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนใน ศพด.ทต.
ทาขาม จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.90 บาท ตั้งไวจํานวน 
410,800.00 บาท 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 120 ขอ 5 )
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3274 
ลงวันที่ 19  มิถุนายน  2561  

งบลงทุน รวม 147,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 147,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลมติดผนัง จํานวน 21,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว ใหกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลตําบลทาขามจํานวน 14 ตัวๆละ 1,500  บาท (ราคานอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 2562)  (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 152 ขอ 15 )
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองวงจรปิด จํานวน 105,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อกลองวงจรปิด พรอมติดตั้งใหกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลตําบลทาขาม จํานวน 3 ชุดๆ 35,000 บาทโดยมีรายละเอียดในแตละ
ชุด ดังนี้
- เครืองบันทึกภาพ DVR.CVR ระบบ HD ไมนอยกวา 8 ชอง หนวยบันทึก
ขอมูล HDD ไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 เครื่อง                    
- กลองวงจรปิดระบบ HD  ความละเอียดไมนอยกวา 2 MP                   
จํานวน 8 ตัว                          
- จอ LED ระบบ HD 1080 P ไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1
เครื่อง                                         
- เครื่องสํารองไฟ UPS 800 VA  จํานวน 1
 เครื่อง                                                           
- ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณ์ จํานวน 1 ใบ     
- เดินระบบติดตั้ง (ระบบทอ) พรอมสาย ( ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน นอก
มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ ) (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-
2565 หนา 152 ขอ 18 )                    

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คูลเลอร์น้ําดื่มหัวเดี่ยว จํานวน 9,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อคูลเลอร์น้ําดื่ม หัวเดี่ยว ขนาด 36 นิ้วใหกับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตเทศบาลตําบลทาขาม จํานวน 3 ใบๆละ 3,000 บาท (ราคานอก
มาตรฐานครุภัณฑ์ 2562)  (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 152 ขอ 13 )
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 12,900 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมตึดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) ใหกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบลทา
ขามจํานวน 3 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท คุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 10 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 )  (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 152 ขอ 12 )

งบเงินอุดหนุน รวม 2,760,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,760,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนขุนขวากพิทยา ตามโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 1,348,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนขุนขวากพิทยา ตามโครงการอาหารกลาง
วัน จํานวน 200 วัน ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอคน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0813.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559  (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 120 ขอ 6 )
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อุดหนุนโรงเรียนบานทาขาม ตามโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานทาขาม ตามโครงการอาหารกลาง
วัน จํานวน 200 วัน ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอคน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0813.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559  (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 120 ขอ 7 )

อุดหนุนโรงเรียนบานโล๊ะวังผา ตามโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 232,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานโล๊ะวังผา ตามโครงการอาหาร
กลางวัน จํานวน 200 วัน ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอคนตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0813.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561 และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น
หาปี 2561-2565 หนา 120 ขอ 8 )

อุดหนุนโรงเรียนสมถวิลจินตมัย ฯ ตามโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 580,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสมถวิลจินตมัยฯ ตามโครงการอาหาร
กลางวัน จํานวน 200 วัน ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอคนตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0813.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561 และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น
หาปี 2561-2565 หนา 121 ขอ 9 )
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 615,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 615,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางออกแบบกอสราง ,คาจางแรง
งานเก็บขยะมูลฝอย ดําเนินการเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลทา
ขาม ,คารับรองแบบแปลนกอสราง , คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาซัก
ฟอก คากําจัดปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาธรรรมเนียมตางๆคา
เบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คา
ติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการซอมบํารุง
ยานพาหนะและขนสงบริการเปลี่ยนอะไหล เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง คาบริการ
ติดตั้งผามาน คาบริการดูดฝูนลางทําความสะอาดรถยนต์,รักษาความ
ปลอดภัย,คาจางเหมาบริการอื่นๆที่จําเป็นตามภารกิจของเทศบาล ฯลฯ *กรณี
เบิกจายคาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ/คาจาง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัย/คาเชาเครื่องถายเอกสาร ใหถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 โดยใชจายเทาที่จําเป็นและประหยัด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาปาย คารถ ฯลฯ ถือระเบียบตามกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561 - 2565  หนา 131 ขอ 10 )
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โครงการชุมชนนาอยูหมูบานนามองมุงสูทาขามตําบลสะอาด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการชุมชนนาอยูหมูบานนามองมุงสูทาขามตําบล
สะอาด เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาปาย คารถ ฯลฯ ถือระเบียบตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561 - 2565  หนา 129 ขอ 2 )

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูก
เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เชน คาอาหาร  คาอาหาร
วาง คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาปาย คารถ ฯลฯ ถือระเบียบ
ตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561 - 2565  หนา 131 ขอ 9 )

โครงการรณรงค์และปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 50,000 บาท

เพิ่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการรณรงค์และปองกันโรคไขเลือด
ออก เชน คาปาย คายา คาน้ํามัน ฯลฯ เพื่อใหชุมชนปลอดโรค และสามารถ
ยับยั้งการแพรระบาดของโรคได (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 129  ขอ 1 )

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน คา
อาหาร  คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาปาย คา
รถ ฯลฯ ถือระเบียบตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 (ปราก
ฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561 - 2565  หนา 131 ขอ 8 )
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ตามปณิธานของศาสตราจารย์ คร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เชน คาปาย คายา คาวัสดุที่เกี่ยวของ ฯลฯ ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0994 ลง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หาปี 2561-256 หนา 129 ขอ 3)

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับการปฏิบัติหนาที่ในการจัดเก็บขยะมูล
ฝอย เชน เครื่องแบบ เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ถุงมือ ถุงเทา ผาปิดจมูก ผา
กันเเปื้อน ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,873,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,227,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,227,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 872,460 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาลตําบลทาขาม แยกเป็น
1.ผูอํานวยการกองชาง         จํานวน 1 อัตรา
2.นายชางโยธาชํานาญงาน  จํานวน 1 อัตรา
3.นายชางโยธาปฏิบัติงาน    จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแก ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 301,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางเทศบาลตําบลทาขาม
1.ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจางทั่วไป       จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 476,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 40,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง คณะกรรมการ
เปิดซอง ที่เทศบาลตําบลทาขามแตงตั้งใหเป็นกรรมการในการดําเนินการจัด
ซื้อจัดจางงานของเทศบาลตําบลทาขาม

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/ซื้อบาน ของพนักงานเทศบาล กองชาง ผูมีสิทธิตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลใน
กองชาง ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
และระเบียบฯ ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2560
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ค่าใช้สอย รวม 149,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางออกแบบกอสราง , 
คารับรองแบบแปลนกอสราง , คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาซักฟอก 
คากําจัดปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาธรรมเนียมตางๆ
คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมา
บริการ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมา
บริการซอมบํารุงยานพาหนะและขนสงบริการเปลี่ยนอะไหล เปลี่ยนถาย
น้ํามันเครื่อง คาบริการติดตั้งผามาน คาบริการดูดฝุนลางทําความสะอาด
รถยนต์,รักษาความปลอดภัย,คาจางเหมาบริการอื่นๆที่จําเป็นตามภารกิจ
ของเทศบาล ฯลฯ *กรณีเบิกจายคาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ/คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย/คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โดยใชจายเทาที่จําเป็น
และประหยัด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เพื่อ
เขารับการอบรม สัมมนา ประชุม ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาลงทะเบียน คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 9,600 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําในเขตตําบลทา
ขาม เชน คาตรวจสอบคุณภาพน้ํา คาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น ฯลฯ (ปรากฎใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 132 ขอ 1 )
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชํารุดเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน ซอมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ กรณีจายเป็นคา
ซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟา เชน หลอดไฟ ฟิวส์ บัลลาร์ด
สตาร์ทเตอร์ ออโตสวิตส์ แบตเตอรี่ เสาอากาศ หรืออุปกรณ์ตางๆ ที่
เกี่ยวของกับงานไฟฟาและวิทยุ ฯลฯ โดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้น
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะ
ไมคงทนถาวรรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง 
คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนว
ทางในการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตามความจําเป็นและประหยัด

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช ตางๆ เชน ไม น้ํามัน สี ตะปู 
คอน คีม จอบ เสียม เลื่อย แอลฟัลท์ผสมเสร็จ ปูน ทอ คสล. ทอพีวีซี 
กาว ฯลฯ  ซึ่งโดยเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม
คงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะไมคงทนรวมถึงคาใชจายที่ตอง
ชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจัดซื้อเทาที่
ใชจริงตามความจําเป็นและประหยัด
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนจานหรือจาน
บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ แปนพิมพ์ เมาส์ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอานและบันทึกขอมูล ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตามความจําเป็น
และประหยัด

งบลงทุน รวม 169,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 169,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน พนักพิงต่ํา มีทาวแขน ปรับระดับสูง-ต่ํา
ได จํานวน 1 ตัว (ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์ 2562)  (ปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 154 ขอ 30 )

จัดซื้อพัดลมโคจร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 2 ตัวๆละ 1,500 บาท พรอมงาน
ติดตั้ง (ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์ 2562) (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 154 ขอ 29)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักยานยนต์ จํานวน 40,800 บาท

เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน ๆ
 ละ 40,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
 (1) กรณีขนาดต่ํากวา 110 ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี
หรือ ขนาดเกินกวา 110 ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี
เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด 110 ซีซี ที่กําหนดไว
 (2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณ์และคาจดทะเบียน
 (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 155 ขอ 34 )
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผลจํานวน 1
 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1
 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอย
กวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562)(ปรากฎในแผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 154 ขอ 28 )
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
 จํานวน 1 เครื่องคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 30
 หนาตอนาที(ppm) หรือ 10.2 ภาพตอนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 17 หนา
ตอนาที(ppm) หรือ 8.1 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562)  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 154
 ขอ 31 )                                                                   
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด Network แบบที่ 2 (38 หนา/นาที) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด Network แบบที่ 2
คุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 38 หนาตอ
นาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ) (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 155
 ขอ 32)                                                                   
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ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องสวานแทนเจาะคอนกรีต จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องสวานแทนเจาะคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง คุณสมบัติ
ของเครื่องสวานแทนเจาะคอนกรีต มีรายละเอียดดังนี้
-ขับเคลื่อนการทํางานดวยเครื่องยนต์เบนซินขนาดกําลังไมนอยกวา 5.0 
แรงมา  
-มีอัตราความเร็วในการหมุนเจาะไดสูงสุดไมนอยกวา 700 รอบตอนาที
-มีระบบระบายความรอนดวยน้ําสําหรับหลอเย็นในขณะทํางานหมุนเจาะติด
ตั้งมาพรอมกับตัวเครื่อง
-ความจุของน้ําหลอเย็นไมนอยกวา 40 ลิตร
-สามารถเจาะเก็บตัวอยางขนาดเสนผาศูนย์กลางไดตั้งแต 1 ถึง 8 นิ้ว หรือ
มากกวา
-สามารถทําการเจาะตัวอยางไดทั้งผิวคอนกรีตเสริมเหล็กและแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
-กระบอกเจาะ (Diamond Bit) สําหรับเจาะเก็บตัวอยางขนาดเสนผาศูนย์
กลาง 4 นิ้ว จํานวน 3 อัน
-ฟันของกระบอกเจาะทําจากโลหะผสมเพชรสําหรับงานเจาะหรือดีกวา
-โครงสรางกระบอกเจาะทําจากวัสดุเหล็กหรือดีกวา
-สามารถเจาะไดลึกไมนอยกวา 350 มิลลิเมตร
-สามารถเจาะคอนกรีตที่มีกําลังสูงสุดไมนอยกวา 400 ksc
-แทนยึดเครื่องเจาะมีลอและตัวล๊อกลอเพื่อความสะดวกในการเคลื่อน
ยาย (เกณฑ์ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์ 2562)  
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 155
 ขอ 33)                                                                   
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งานไฟฟ้าถนน รวม 3,328,200 บาท
งบลงทุน รวม 3,328,200 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,328,200 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางศาลาทําพิธีปาสุสาน (ศาลาพักศพ) บานวังผา หมูที่ 6 จํานวน 79,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางศาลาทําพิธีปาสุสาน (ศาลาพักศพ) บานวังผา หมู
ที่ 6 ขนาดกวาง 4.00  เมตร ยาว 5.00 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 20.00 ตาราง
เมตร พรอมปายโครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขาม
กําหนด (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 107 ขอ 73 )                                                    
               

โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค์ปาสุสาน บานวังผา หมูที่ 6 จํานวน 184,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางอาคารเอนกประสงค์ปาสุสาน บานวังผา หมู
ที่ 6 อาคารขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 4.70 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 48.00 ตร.ม. พรอมปายโครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่
เทศบาลตําบลทาขามกําหนด (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 107 ขอ 74 )                                                    
                

โครงการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมชนเผาเทศบาลตําบลทาขาม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมชนเผาเทศบาลตําบลทาขาม มีราง
ระบายน้ํายาว 30.00 เมตร งานติดตั้งผนังอลูมิเนียม พรอมปายโครงการ ตาม
แบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขามกําหนด (ปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 109 ขอ 83 )                                                    
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บานขวากใต หมูที่ 4 จํานวน 289,100 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บานขวากใต หมูที่ 4
 ขนาดกวาง  5.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 475.00  ตร.ม. พรอมปายโครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่
เทศบาลตําบลทาขามกําหนด (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565
 หนา 100 ขอ 41 )                                                                      
   

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 (ตอเติม) บานหวยแลง หมูที่ 2 จํานวน 99,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 (ตอเติม) บานหวย
แลง หมูที่ 2 ขนาดกวาง  4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 168.00 ตร.ม.พรอมปาย
โครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขามกําหนด (ปรากฎใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 95 ขอ18 )        

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บานขวากเหนือ หมูที่ 5 จํานวน 276,600 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บานขวากเหนือ หมู
ที่ 5 ขนาดกวาง  4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 448.00  ตร.ม.และวางทอขนาด เสนผาศูนย์
กลาง 0.40  เมตร 10 ทอน พรอมงานวาง เรียง ยาแนวทอ พรอมปาย
โครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขามกําหนด (ปรากฎใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 102 ขอ 49 )                                                    
                

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงก่ํา บานปาตึงบริวารบานขวาก
เหนือ หมูที่ 5

จํานวน 276,600 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงก่ํา บานปาตึง
บริวารขวากเหนือ หมูที่ 5 ขนาดกวาง  4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 460.00  ตร.ม. พรอมปาย
โครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขามกําหนด
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 105
 ขอ 62 )                                                            
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานเลขที่ 35 เชื่อมถนนไปหวย
สาน บานหวยแลง หมูที่ 2

จํานวน 154,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานเลขที่ 35 เชื่อมถนน
ไปหวยสาน บานหวยแลง หมูที่ 2 ขนาดกวาง 3.00 เมตร  ยาว 85.00
 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 255.00 ตร.ม.พรอมปาย
โครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขามกําหนด (ปรากฎใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 95
 ขอ19 )                                                                         

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 12 บานขวากเหนือ หมูที่ 5 จํานวน 133,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 12 บานขวากเหนือ หมู
ที่ 5 ขนาดกวาง  4.00 เมตร  ยาว 55.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 220.00  ตร.ม. พรอมปายโครงการ ตามแบบและราย
ละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขามกําหนด (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 101
 ขอ 48 )                                                                          

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวยสานบานหวยแลง หมูที่ 2 จํานวน 87,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวยสานบานหวยแลง หมู
ที่ 2 ขนาดกวาง  4.00 เมตร  ยาว 36.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 144.00  ตร.ม.และวางทอขนาดเสนผาศูนย์
กลาง 0.60 เมตร 2 ทอน พรอมงานวาง เรียง ยาแนวทอ พรอมปาย
โครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขามกําหนด (ปรากฎใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 96 ขอ 21 )                                                      
             

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15 บานโล๊ะ หมูที่ 3 จํานวน 266,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15 บาน
โล๊ะ หมูที่ 3 ขนาดกวางภายใน 0.40 เมตร ความลึกภายใน 0.40 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 100.00 เมตร. และบอพัก 2 บอ พรอมปาย
โครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขามกําหนด 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 97
 ขอ 28 )                                                                         
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บานโล๊ะ หมูที่ 3 จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บานโล๊ะ หมู
ที่ 3 ขนาดกวางภายใน 0.40 เมตร ความลึกภายใน 0.40 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 50.00 เมตร และบอพัก 1 บอ พรอมปายโครงการ ตาม
แบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขามกําหนด 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 98
 ขอ 29 )                                                                          

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยติ้วบริวารบานขวาก
เหนือ หมูที่ 5

จํานวน 330,600 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยติ้วบริวาร
ขวากเหนือ หมูที่ 5 ขนาดกวางภายใน 1.20 เมตร ความลึกภายใน 1.20
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 85 เมตร พรอมปายโครงการ ตามแบบและ
รายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขามกําหนด (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 105
 ขอ 64 )                                                                         

โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปาสุสาน บานขวากเหนือ หมูที่ 5 จํานวน 73,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปาสุสาน บานขวากเหนือ หมู
ที่ 5 มีพื้นที่ไมนอยกวา 185.00  ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมปาย
โครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขามกําหนด (ปรากฎใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 102
 ขอ 50 )                                                                       

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบาน บานทาขาม หมูที่ 1 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบาน บานทาขาม หมู
ที่ 1 วางระบบทอ PVC 1 งาน พรอมปายโครงการ ตามแบบและรายละเอียด
ที่เทศบาลตําบลทาขามกําหนด (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 94 ขอ11 )                                                       
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โครงการปรับปรุงถนนเขาสูพื้นที่การเกษตร บานหวยแลง หมูที่ 2 จํานวน 248,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงกรวดปนทรายจํานวนไมนอยกวา 1,450.00 ลบ.ม.พรอม
ปรับเกลี่ย (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 96
 ขอ 20 )                                                                       

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงานเทศบาลตําบลทาขาม จํานวน 157,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงานเทศบาลตําบลทาขาม กอสรางราง
ระบายน้ําขนาดกวาง 0.20 เมตร ความลึกภายในดานหนึ่ง 0.40 เมตร และ
ความลึกภายในอีกดานหนึ่ง 0.20 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 35 เมตร และซุมเฉลิมพระเกียรติ (สงรายละเอียดกอน
ดําเนินการ) พรอมติดตั้ง ปายโครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาล
ตําบลทาขามกําหนด  (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 109 ขอ 84 )    

โครงการวางทอระบายน้ําหวยสาน จํานวน 84,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําหวยสาน วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 1.00 เมตร จํานวน 18 ทอน พรอมเรียง ยา
แนว พรอมปายโครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขาม
กําหนด (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 97 ขอ 26 )    

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลทาขาม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลทาขาม เชน 
คาอาหาร  คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ 
คาปาย คารถ ฯลฯ ถือระเบียบตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 112
  ขอ 1)
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งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนกศน.อําเภอเวียงแกน ตามโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือขาย
โรงเรียนผูสูงอายุอําเภอเวียงแกน

จํานวน 15,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับกศน.อําเภอเวียงแกน ตามโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์
เครือขายโรงเรียนผูสูงอายุอําเภอเวียงแกน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808/.2 ว3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 118
 ขอ 29)

อุดหนุนกศน.อําเภอเวียงแกน ตามโครงการจัดกิจกรรมเรียนรูการแปรรูป
สมุนไพร เรื่องการทํายาดม ยาหมองจากสมุนไพรพื้นบาน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับกศน.อําเภอเวียงแกน ตามโครงการจัดกิจกรรมเรียนรูการ
แปรรูปสมุนไพร เรื่องการทํายาดม ยาหมองจากสมุนไพรพื้นบาน ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808/.2
 ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 118 ขอ 30)

อุดหนุนกศน.อําเภอเวียงแกน ตามโครงการฮอมฮักขวงผญ๋าภูมิปัญญาเวียงแกน จํานวน 15,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับกศน.อําเภอเวียงแกน ตามโครงการฮอมฮักขวงผญ๋า
ภูมิปัญญาเวียงแกน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808/.2 ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 117 ขอ 28)
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อุดหนุนเทศบาลตําบลมวงยาย ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอเวียงแกน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับอุดหนุนเทศบาลตําบลมวงยาย ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ
เวียงแกน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด
ที่ มท 0808/.2 ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 118 ขอ 31)

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุมจักสานตําบลทาขาม ตามโครงการกลุมจักสานตําบลทาขาม จํานวน 5,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับกลุมจักสานตําบลทาขามตามโครงการกลุมจักสาน
ตําบลทาขาม ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808/.2 ว3616 ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 2559 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 115
 ขอ 16)

อุดหนุนกลุมสตรีตัดเย็บทาขาม ตามโครงการกลุมสตรีตัดเย็บทาขาม จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับกลุมสตรีตัดเย็บทาขามตามโครงการกลุมสตรี
ตัดเย็บทาขาม ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808/.2 ว3616 ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 2559 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 114
 ขอ 11)
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อุดหนุนกลุมอนุรักษ์การทอผาไทลื้อบานทาขาม ตามโครงการอนุรักษ์การทอผา
ไทลื้อบานทาขาม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับกลุมอนุรักษ์การทอผาไทลื้อบานทาขาม ตาม
โครงการกลุมอนุรักษ์การทอผาไทลื้อบานทาขาม ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808/.2 ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 114 ขอ 13)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีอําเภอเวียงแกน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับกลุมพัฒนาสตรีอําเภอเวียงแกน ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808/.2 ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 115  ขอ 18 )    

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 175,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 123
 ขอ 8)
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งบเงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนขุนขวากพิทยา ตามโครงการแขงขันกีฬาโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาตานยาเสพติด

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนขุนขวากพิทยา ตามโครงการแขงขัน
กีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตานยาเสพติด ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565
 หนา 124 ขอ 10)

อุดหนุนโรงเรียนขุนขวากพิทยา ตามโครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ์ตานยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนขุนขวากพิทยา ตามโครงการแขงขัน
กีฬาสีสัมพันธ์ตานยาเสพติด ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 124 ขอ 12)

อุดหนุนโรงเรียนบานทาขาม ตามโครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ์ตานยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานทาขาม ตามโครงการแขงขัน
กีฬาสีสัมพันธ์ตานยาเสพติด ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 125 ขอ 14)

อุดหนุนโรงเรียนบานโล๊ะวังผา ตามโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานโล๊ะวังผา ตามโครงการแขงขัน
กีฬาตานยาเสพติด ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 125 ขอ 15)

อุดหนุนโรงเรียนสมถวิลจินตมัยฯ ตามโครงการแขงขันกีฬาสีศูนย์เครือขายการ
ศึกษาตําบลทาขามตานยาเสพติด

จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสมถวิลจินตมัยฯ ตามโครงการแขงขันกีฬาสี
ศูนย์เครือขายการศึกษาตําบลทาขามตานยาเสพติด) ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 124 ขอ 13)
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อุดหนุนโรงเรียนสมถวิลฯ ตามโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ตานยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสมถวิลจินตมัยฯ ตามโครงการแขงขัน
กีฬาสีสัมพันธ์ตานยาเสพติด ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 125 ขอ 16)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการงานพอขุนเม็งรายมหาราช จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการงานพอขุนเม็ง
รายมหาราช ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 123 ขอ 7)

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการประเพณีลอย
กระทง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 122 ขอ 1)

โครงการประเพณีสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการประเพณี
สงกรานต์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 122 ขอ 2)

โครงการสงเสริม สืบสานประเพณีปีใหมขมุ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการสงเสริม สืบสาน
ประเพณีปีใหมขมุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หาปี 2561-2565 หนา 123 ขอ 4)
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โครงการสงเสริม สืบสานประเพณีปีใหมมง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการสงเสริม สืบสาน
ประเพณีปีใหมมง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หาปี 2561-2565 หนา 123 ขอ 5)

โครงการสงเสริม สืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการสงเสริม สืบสาน
วัฒนธรรมไทลื้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 122 ขอ 3)

โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมวันเขาพรรษา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวันเขาพรรษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 124 ขอ 11)

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงแกน ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวัน
สําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และงานประเพณีสําคัญของจังหวัดเชียงราย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอเวียงแกนตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
และงานประเพณีสําคัญของจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 126
 ขอ 19)
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุดอยตุง

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 125 ขอ 18)

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแกน ตามโครงการสักการะบวงสรวงและสรง
น้ําเจาหลวงเวียงแกน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแกน ตามโครงการสักการะ
บวงสรวงและสรงน้ําเจาหลวงเวียงแกน ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 126 ขอ 20)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 295,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเทศกาลงานสมโอและของดีอําเภอเวียงแกน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการเทศกาลงานสมโอและของดีอําเภอเวียง
แกน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 127 ขอ 2 )

โครงการเทศกาลงานองุนไรเมล็ดและของดีตําบลทาขาม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการเทศกาลงานองุนไรเมล็ดและของดีตําบลทา
ขามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565 หนา 127 ขอ 3 )
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลง
วันที่ 24 สิงหาคม 2553 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565  หนา 128 ขอ 5 )  

โครงการอบรมสงเสริมปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือนตนแบบ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมสงเสริมปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือน
ตนแบบถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลง
วันที่ 24 สิงหาคม 2553 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2565  หนา 128 ขอ 8 )  

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุ์พืช ไมดอก ไมประดับ สาร
เคมี ปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ ปุย และอุปกรณ์ทางการ
เกษตร ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนสมถวิลจินตมัยฯ ตามโครงการตามรอยพอแบบพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสมถวิลจินตมัยบานหวย
แลง(ตชด.อนุสรณ์ )ตามโครงการตามรอยพอแบบพอเพียง (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808/.2 ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ปรากฎในแผนพัฒนาหา
ปี 2561- หนา 128 ขอ 7 )
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,837,208 บาท

งบกลาง รวม 9,837,208 บาท
งบกลาง รวม 9,837,208 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละหาของคาตอบแทน
พนักงานจางที่เทศบาลจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง พรอมกับหักคาตอบ
แทนของพนักงานจางสงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันดวย โดยใหถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2553 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,044,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจาย
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และไดขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับเทศบาลตําบลทาขามไวแลว โดยจายอัตรา
เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได สําหรับผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ 60 -69 จะได
รับ 600 บาทตอเดือน อายุ 70-79จะไดรับ 700 บาทตอเดือน อายุ 80-89 จะ
ไดรับ 800 บาท ตอเดือนและอายุ 90 ปีขึ้นไป จะไดรับ 1,000 บาทตอเดือน
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 136 ขอ 1)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,668,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูพิการ ใหแกผูพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยความ
พิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 และไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับทางเทศบาลตําบลทาขามแลว โดยคนพิการที่มี
สิทธิจะไดรับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 136 ขอ 2)
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ ใหแกผูปวยเอดส์ที่แพทย์ไดรับรองและ
ทําการวินิจฉัยแลว และมีความยากจนเป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู
อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผูปวยเอดส์ที่มีสิทธิจะ
ไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 136 ขอ 3)

สํารองจาย จํานวน 197,408 บาท

เพื่อจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 
มีนาคม 2545  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.0/ว 
4072 ลงวันที่ 15 กรฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 137 ขอ 4)

รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุง ส.ท.ท. จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยรายจายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมา
คม พ.ศ. 2555 และขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ
. 2556 กําหนดวาสมาชิกตองชําระคาบํารุงใหแกสมาคมสันนิบาตเป็นรายปี
ตามเกณฑ์ที่ประชุมใหญเป็นผูกําหนด โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีที่
ผานมาของเทศบาล ยกเวนเงินกู เงินจายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภทแต
จะตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของงบประมาณรายรับดังกลาว ทั้งนี้
ไมเกิน 500,000 บาท

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ ตั้งไว 230,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับเทศบาล ไมนอยกวา รอยละ 50 ของคาบริการ
สาธารณสุข ที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2565 หนา 137 ขอ 4)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 357,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ
.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของงบประมาณการรายรับทุก
ประเภทตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี ยกเวนพันธบัตร เงิน
กู เงินที่ผูอุทิศให และเงินอุดหนุน ไมตองนํามารวมคํานวณ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวัน
ที่ 21 กรกฎาคม 2559 
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