
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลทาขาม

อําเภอ เวียงแกน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,805,091 บาท

งบบุคลากร รวม 6,918,591 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/เดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
เดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ พ.ศ. 2554
 จํานวน 12 เดือน 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกฯ/รอง
นายกฯ ไดแก
     1. คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี อัตรา 4,000
 บาท/เดือน
     2. คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 คน อัตรา 3,000 บาท/เดือน/คน  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย 
วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ พ.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 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาลฯ พ.ศ. 2554 จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี ไดแก
     1. คาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตรา 9,660
 บาท/เดือน
     2. คาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   อัตรา 6,900
บาท/เดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงิน
คาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ พ.ศ. 2554 จํานวน 12
 เดือน   
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ดังนี้
     1. คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตรา 15,180
บาท/เดือน
     2. คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตรา 12,420
 บาท/เดือน
     3. คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10
 คน อัตรา 9,660 บาท/เดือน/คนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ พ.ศ
. 2554 จํานวน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,293,951 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,697,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลทาขาม แยกเป็น
1.ปลัดเทศบาล ระดับกลาง   จํานวน 1 อัตรา
2.รองปลัดเทศบาล ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
3.หัวหนาสํานักปลัด ระดับตน  จํานวน 1 อัตรา
4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
5.นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)   จํานวน 1 อัตรา
6.นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
7.จพง.ปองกันบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)  จํานวน 1 อัตรา
8.จพง.ธุรการปฏิบัติงาน  (ปง./ชง.)  จํานวน 1 อัตรา
9.นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

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

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563  13:48:43 หนา : 3/66



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,329,171 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจและคนงานทั่วไป
     1. ผูชวยนักวิชาการเกษตร          จํานวน 1 อัตรา
     2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ         จํานวน 1 อัตรา
     3. ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
     4. พนักงานขับรถเครื่องจักรฯ      จํานวน 1 อัตรา
     5. คนงาน                             จํานวน 5 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 81,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 2,604,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 782,100 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาลตําบลทาขามและพนักงาน
จาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไวในหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/ว38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558
  ไดโดยอนุโลม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแตง
ตั้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจายเงินคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2547 และแกไขเพิ่มเติม

คาเชาบาน จํานวน 355,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/ซื้อบาน ของพนักงานเทศบาล สํานัก
ปลัด ผูมีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 22,100 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลใน
สํานักปลัดตามสิทธิที่ควรจะไดรับ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
และระเบียบฯ ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549
3.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
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ค่าใช้สอย รวม 1,215,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนและคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนาการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) รวมถึงผูแทนชุมชน ประชาชน ฯลฯ ที่ไปฝึก
อบรมเพื่อประโยชน์สาธารณะของเทศบาล ตามกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ เจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
.2559     
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายดังตอไปนี้
-คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
-คาเชาทรัพย์สิน
-คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
-คาจางเหมาบริการเก็บขอมูล(จปฐ)
-คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
-คาจางเหมาแรงงาน(จางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก)
-คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม 
 ปกติ (กรณีคาแรงมากกวาสิ่งของ)
-คาติดตั้งไฟฟา
-คาติดตั้งโทรศัพท์
-คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
-คาประกันมิเตอร์ไฟฟาชั่วคราว
-คาธรรมเนียมติดตั้ง รื้อถอนมิเตอร์ ไฟฟาชั่วคราว ฯลฯ
-คาจางเหมาจัดทําเว็ปไซต์
-คาจางออกแบบกอสราง , คารับรองแบบแปลนกอสราง , คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาธรรรมเนียมตางๆคาเบี้ยประกัน คาใช
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้ง
ไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการซอม
บํารุงยานพาหนะและขนสงบริการเปลี่ยนอะไหล เปลี่ยนถาย
น้ํามันเครื่อง คาบริการติดตั้งผามาน คาบริการดูดฝูนลางทําความ
สะอาดรถยนต์,รักษาความปลอดภัย,คาจางเหมาบริการอื่นๆที่จํา
เป็นตามภารกิจของเทศบาล ฯลฯ *กรณีเบิกจายคาจาง
เหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ/คาจาง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัย/คาเชาเครื่องถายเอกสาร ใหถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โดยใชจายเทาที่จําเป็นและ
ประหยัด  
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหนาที่ของเทศบาลดังนี้
     1.คารับรอง เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลไดแก คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์
เอกสาร คาใชจายอื่น ซึ่งจําเป็นตองใชเกี่ยวกับการับรอง  เพื่อเป็น
คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา ดูงานและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือ ที่ มท
 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
     2.คาเลี้ยงรับรอง เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับ
การแตงตั้งตามระเบียบกฏหมาย หรือตามหนังสือการของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ไดแก คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม คาใชจายในการเลี้ยงรับรองและคาบริการ ซึ่งจําเป็นตองเกี่ยว
กับการเลี้ยงรับรองในการประชุมดังกลาว ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวม
ประชุมอื่นๆ และเจาหนาที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุมดวย ตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548                  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของเทศบาล รวมถึงคา
ตอบแทนสําหรับคณะกรรมการเลือกตั้ง/หนวยเลือกตั้งตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด คาใชจายในการเตรียมการเลือก
ตั้ง คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ สําหรับการเลือกตั้ง คารณรงค์ประชา
สัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (กรณียุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่
วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้ง
ใหม และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งการใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายการ
เลือกตั้งแกประชาชนใหทราบถึง สิทธิและหนาที่ และการมีสวน
รวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภา เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
เลือกตั้ง

โครงการประกวดคําขวัญการปองกันและการปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการประกวดคําขวัญการปองกันและ
การปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น
หาปี (2561-2565) หนา 135 ขอ 11)
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โครงการพัฒนาศักยภาพ ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจางและผูที่เกี่ยวของ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สําหรับผู
บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ของ
เทศบาล ตลอดจนผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ
งาน โดยอาจมีคาใชจาย ดังนี้  คาอาหาร น้ํา
ดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ คาจางเหมารถบริการ  คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี (2561-2565) หนา 133 ขอ 4)

โครงการวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการวันเทศบาล โดยอาจมีคาใชจาย ดัง
นี้ คาอาหาร น้ําดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ คาจางเหมารถ
บริการ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี (2561-2565) หนา 134 ขอ 6)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ของ
เทศบาล ตลอดจนผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ
งาน รวมถึงสงเสริม คุณธรรม จริยธรรม การศึกษาดูงานเทศบาล
ตนแบบ โดยอาจมีคาใชจาย ดังนี้  คาอาหาร น้ํา
ดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ คาจางเหมารถบริการ  คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี (2561-2565) หนา 134 ขอ 5)
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วันทองถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการวันทองถิ่นไทย ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี (2561-2565) หนา 37 ขอ 9)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน (คาแรงงานมากกวาสิ่งของ)ไดแก เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เกาอี้ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร วิทยุสื่อ
สาร รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ รถน้ํา รถขนขยะ ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเป็นเพื่อใชในสํานักงาน อาทิ 
เชน กระดาษ ปากกา น้ําหมึกเติมปากกา แบบพิมพ์ ตรายาง ธง
ชาติสมุด ประวัติพนักงาน น้ําดื่ม สิ่งตีพิมพ์ทีไดจากการจัดซื้อหรือ
จางพิมพ์เกาอี้พลาสติก ฯลฯ รวมถึงวัสดุที่มีความคงทนถาวร
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางในการ
จัดซื้อเทาที่ใชจริงตามความจําเป็นและประหยัด
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถัง
ขยะ ถุงขยะ ผาปูโต๊ะ ถวยชาม ชอนสอม ผงซักฟอก น้ํายาลาง
หองน้ํา ฯลฯ สําหรับใชในอาคารสํานักงาน อาคารสถานที่อื่นๆที่
อยูในความรับผิดชอบ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เป็นแนวทางในการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตามความจําเป็นและ
ประหยัด

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคายานพาหนะและขนสง ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของเทศบาล เชน ยางนอก ยาง
ใน น้ํามันเบรค หัวเทียน ไขควง น็อตสกรู กระจกมองขางรถ
ยนต์ ฟิลม์กรองแสง แมแรง กุญแจปากตาย คีมล๊อค ล็อค
เกียร์ สัญญานไฟฉุกเฉิน ชุดอุปกรณ์เครื่องมือซอมรถ วัสดุประจํา
รถยนต์ดับเพลิงและบรรทุกน้ํา ฯลฯตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตาม
ความจําเป็นและประหยัด

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของ
เทศบาล เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล แก๊สหุงตม น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร์พูกันและสี ฟิล์ม แบตเตอรี่ กลองถายรูป เทปบันทึก
เสียงหรือภาพวีดีโอแผนซีดีภาพถายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดํา ที่
ไดจากการ ลาง อัด ขยายฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตามความ
จําเป็นและประหยัด

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนจาน
หรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์ แปนพิมพ์ เมาส์ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอาน
และบันทึกขอมูล ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตาม
ความจําเป็นและประหยัด

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

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟาที่ใชในอาคารสํานักงาน และสถานที่
อื่นๆที่อยูในความดูแลของเทศบาลตําบลทาขาม ตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท

สําหรับจายเป็นคาบริการโทรศัพท์ในการติดตอราชการทั้งภายใน
ประเทศทางไกล ระหวางประเทศและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการ
ใชบริการดวย
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย์ คาโทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร และคาบริการตางๆ ที่ตองจายใหกับที่ทําการ
ไปรษณีย์

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง คาใชจายเกี่ยวกับ
ระบบอินเตอร์เน็ต คาสื่อสาร คาบริการจัดทําเว็ปซต์ และคาใช
จายอื่นที่เกี่ยวของ

งบลงทุน รวม 270,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 270,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานพนักพิงต่ํา มีทาวแขวน ปรับระดับ
สูง - ต่ํา จํานวน 2 ตัว เพื่อใชงานในสํานักงานเทศบาลตําบลทา
ขาม (ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์)

จัดซื้อเกาอี้ประชุม(เพิ่มเติม) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้หองประชุมเทศบาลตําบลทาขาม (เพิ่ม
เติม) จํานวน 4 ตัว (ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์)

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารภายในสํานัก
งาน จํานวน 5 ตู (ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์)

จัดซื้อโต๊ะประชุม(เพิ่มเติม) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะประชุมสําหรับหองประชุมเทศบาลตําบล
ทาขาม (เพิ่มเติม) จํานวน 2 โต๊ะ (ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์)

จัดซื้อโต๊ะสําหรับทํางาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะสําหรับทํางาน จํานวน 1 ตัว (ราคานอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องขัดทําความสะอาดพื้น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องขัดทําความสะอาด
พื้น จํานวน 1 เครื่อง (ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก
ขนาดไมนอยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
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เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 44,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 จํานวน 2 เครื่อง มี
คุณลักษณะ ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ
8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ
ตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

เครื่องอานบัตรประชาชน จํานวน 2,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท จํานวน 4
 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใชแรง
ดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts และ
1.8 Volts ไดเป็นอยางนอย
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์ เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ ไดแก แอร์  คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เกาอี้ รถตักหนาขุด
หลัง รถเก็บขยะ ฯลฯ 

งบรายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางสํารวจและประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ (มิติ 2) ของเทศบาลตําบลทาขาม           

งานบริหารงานคลัง รวม 1,353,260 บาท
งบบุคลากร รวม 1,089,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,089,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 508,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาลตําบลทาขามแยก
เป็น
1. ผูอํานวยการการคลัง (ระดับตน)            จํานวน 1 อัตรา
2. เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)   จํานวน 1 อัตรา
3. เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)                  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 501,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางเทศบาลตําบลทาขามแยก
เป็น
1. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ                  จํานวน 1 อัตรา
2. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน 1 อัตรา
3. คนงาน                                    จํานวน 2 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 57,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางเทศบาลตําบลทาขามแยก
เป็น
1. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ                  จํานวน 1 อัตรา
2. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน 1 อัตรา
3. คนงาน                                    จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 196,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 104,600 บาท
คาเชาบาน จํานวน 90,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/ซื้อบาน ของพนักงานเทศบาล กอง
คลัง ผูมีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 14,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลใน
กองคลัง ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
และระเบียบฯ ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 71,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เพื่อเขารับการอบรม สัมมนา ประชุม ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ 
คาลงทะเบียน คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

โครงการออกหนวยบริการเคลื่อนที่รับชําระภาษี จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการออกหนวยบริการเคลื่อนที่รับ
ชําระภาษี เชน คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์ คาใชจายๆ ฯลฯ
 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี (2561-2565) หนา 133 ขอ 2)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชํารุด
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ซอมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ กรณีจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษายาน
พาหนะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปีในลักษณะคาใชสอย คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนจาน
หรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์ แปนพิมพ์ เมาส์ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอาน
และบันทึกขอมูล ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เป็นแนวทางในการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตามความจําเป็นและ
ประหยัด

งบลงทุน รวม 67,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางานมีทาวแขวน ปรับระดับสูง-ต่ํา ได
จํานวน 2 ตัว (ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์)

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 4,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 1 ใบ (ราคานอก
มาตรฐานครุภัณฑ์)

จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว (ราคานอก
มาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 หนวย
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ
8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ
ตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 170,700 บาท

งบดําเนินงาน รวม 155,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (อปพร.) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 84,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมไฟปา จํานวน 16,500 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการควบคุมไฟปา โดยเตรียมความพรอม
เพื่อจัดการปัญหาไฟปาและหมอกควัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
 2360 
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 24 ขอ 1) 

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คา
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาปาย คารถ ฯลฯ ถือ
ระเบียบตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 1 หนา 25 ขอ 7)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. จํานวน 18,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. เชน คา
อาหาร  คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาปาย คารถ ฯลฯ ถือระเบียบตามกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี (2561-2565) หนา 110 ขอ 2)

ค่าวัสดุ รวม 41,200 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระบองไฟชนิดชาร์จ
แบตเตอรี่ จํานวน 10 อัน อันละ 750 บาท (ราคานอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 9,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายในการปฏิบัติงานของ
พนักงานดับเพลิง เชนถุงมือ หมวก รองเทา หนากาก เสื้อคลุมดับ
เพลิง แวนตา กันควัน ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ หัวกระโหลก สายสูบน้ํา ทอ เคมีดับ
เพลิง สายดับเพลิง หัวฉีดน้ําดับเพลิง ปลายหัวฉีดน้ํา ถังดับ
เพลิง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสายดับเพลิงความยาวเสน
ละ 20 เมตร จํานวน 2 เสน (ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,206,964 บาท

งบบุคลากร รวม 959,364 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 959,364 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 413,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาลตําบลทาขามแยก
เป็น
1. ผูอํานวยการกองการศึกษา (ระดับตน)   จํานวน 1
 อัตรา          
2. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)   จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 502,956 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางเทศบาลตําบลทาขามแยก
เป็น
1. ผูชวยนักวิชาการศึกษา                จํานวน 1 อัตรา
2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ              จํานวน 1 อัตรา
3. คนงาน                                   จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 22,128 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางเทศบาลตําบลทาขาม
แยกเป็น
1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ     จํานวน 1 อัตรา
2. คนงาน                                จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 221,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อบาน ของพนักงานเทศบาล กอง
การศึกษา ผูมีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เพื่อเขารับการอบรม สัมมนา ประชุม ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ 
คาลงทะเบียน คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น 
พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561 - 2565 หนา 121
 ขอ 10)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชํารุด
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ซอมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ กรณีจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษายาน
พาหนะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอย คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวที่จําเป็นสําหรับใชในการ
ปฏิบัติงาน เชน แปรงขัดพื้น แปรงขัดหองน้ํา ไมกวาด น้ํายาลาง
หองน้ํา น้ํายาถูพื้น น้ํายาลางจาน แกวน้ํา ฯลฯ โดยใชตัวอยางสิ่ง
ของที่เป็นวัสดุ โดยสภาพและครุภัณฑ์โดยสภาพ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจัดซื้อเทาที่ใชจริง
ตามความจําเป็นและประหยัด

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่อง
ใช ตางๆ เชน ไม น้ํามัน สี ตะปู 
คอน คีม จอบ เสียม เลื่อย แอลฟัลท์ผสมเสร็จ ปูน ทอ คสล. ทอ
พีวีซี กาว ฯลฯ  ซึ่งโดยเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม คงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะไมคงทน
รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เป็นตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนว
ทางในการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตามความจําเป็นและประหยัด

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนจาน
หรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์ แปนพิมพ์ เมาส์ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอาน
และบันทึกขอมูล ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตาม
ความจําเป็นและประหยัด

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563  13:48:43 หนา : 30/66



งบลงทุน รวม 26,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร จํานวน 4,600 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก มีขนาดไมนอย
กวา 1,200x450x11 มม. (ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์ 2562)  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที่ 1
 (จอแสดงผลขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง (ราคาใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ 2562)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,494,620 บาท
งบบุคลากร รวม 2,945,803 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,945,803 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,692,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาลตําบลทาขาม ตาม
กรอบอัตรากําลัง พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 3 ปี แยก
เป็น
1. ครู (ครู ค.ศ. 2 )              จํานวน 1 อัตรา
2. ครู (ครู ค.ศ. 1 )              จํานวน 5 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะใหแก ครู คศ.3
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,211,323 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางเทศบาลตําบลทาขาม ตาม
กรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 3 ปี แยกเป็น
1. ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)                         จํานวน 7 คน

งบดําเนินงาน รวม 3,408,817 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,800 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลใน
กองการศึกษา ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกา
และระเบียบฯ ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563  13:48:43 หนา : 33/66



ค่าใช้สอย รวม 1,433,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,433,000 บาท

- คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กใน ศพด.ทต.ทามขาม จํานวน 245
 วัน ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอคน (200 คน)  
- คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ ศพด.ทต.ทาขาม คา
หนังสือเรียน/คาอุปกรณ์การเรียน/คาเครื่องแบบนักเรียน/คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในอัตรา 1,130 บาท/ปี (100 คน)  
- คาจัดการเรียนการสอนของ ศพด.ทต.ทาขาม ในอัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี (200 คน)  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (2561-2565) หนา 121
 ขอ 11)

ค่าวัสดุ รวม 1,915,017 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,915,017 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนขุน
ขวากพิทยา จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาท  (390
 คน)  - เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียน
บานทาขาม จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาท (165 คน) 
 
- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนสม
ถวิลฯ จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาท (165 คน)  
- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียน
โล๊ะ จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาท  (65 คน)  
- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนใน ศพด.ทต
.ทาขาม จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.90 บาท (200 คน)  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (2561-2565) หนา 119-121
 ขอ 1-9)
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,140,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนขุนขวากพิทยา ตามโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 1,560,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนขุนขวากพิทยา ตามโครงการ
อาหารกลางวัน จํานวน 200 วัน ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอ
คน (390 คน) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0813.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561 - 2565 หนา 120 ขอ 6)
 

อุดหนุนโรงเรียนบานทาขาม ตามโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 660,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานทาขาม ตามโครงการอาหาร
กลางวัน จํานวน 200 วัน ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอคน (165
 คน) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0813.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561 - 2565
 หนา 120 ขอ 7)  

อุดหนุนโรงเรียนบานโล๊ะวังผา  ตามโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานโล๊ะวังผา ตามโครงการ
อาหารกลางวัน จํานวน 200 วัน ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอ
คน (65 คน) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0813.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561 - 2565 หนา 120 ขอ 8)   
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อุดหนุนโรงเรียนสมถวิลจินตมัยฯ ตามโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 660,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสมถวิลฯ  ตามโครงการอาหาร
กลางวัน จํานวน 200 วัน ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอคน (165
 คน) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0813.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561 - 2565
 หนา 121 ขอ 9)   

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 804,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 764,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น โครงการอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
 4253 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2563 (ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหาปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนาที่ 37 ขอ 12) 
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ค่าใช้สอย รวม 615,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เชนคาจางออกแบบกอ
สราง , คารับรองแบบแปลนกอสราง , คาจางแรงงานเก็บขยะ
มูฝอยในเขตเทศบาลตําบลทาขาม คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือ คาซักฟอก คากําจัดปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพย์สิน คาธรรรมเนียมตางๆคาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมาบริการซอมบํารุงยาน
พาหนะและขนสงบริการเปลี่ยนอะไหล เปลี่ยนถายน้ํามัน
เครื่อง คาบริการติดตั้งผามาน คาบริการดูดฝูนลางทําความสะอาด
รถยนต์,รักษาความปลอดภัย,คาจางเหมาบริการอื่นๆที่จําเป็นตาม
ภารกิจของเทศบาล ฯลฯ *กรณีเบิกจายคาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ/คาจางเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย/คาเชาเครื่องถายเอกสาร ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 โดยใชจายเทาที่จําเป็นและประหยัด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เชน คาอาหาร  คา
อาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาปาย คา
รถ ฯลฯ ถือระเบียบตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565
) หนา 131 ขอ 10) 
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โครงการชุมชนนาอยูหมูบานนามองมุงสูทาขามตําบลสะอาด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการชุมชนนาอยูหมูบานนามองมุงสูทา
ขามตําบลสะอาด) เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาปาย คารถ ฯลฯ ถือระเบียบตาม
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) หนา 129 ขอ 2)  

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)เชน คา
อาหาร  คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาปาย คารถ ฯลฯ ถือระเบียบตามกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) หนา 131 ขอ 9)  

โครงการรณรงค์และปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการรณรงค์และปองกันโรคไขเลือด
ออก เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม  คาปาย คา
ยา คาน้ํามัน ฯลฯ เพื่อใหชุมชนปลอดโรคและสามารถยับยั้งการ
แพรระบาดของโรคได (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) หนา 130 ขอ 1) 

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี)เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาปาย คารถ ฯลฯ ถือระเบียบตาม
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) หนา 132 ขอ 8)  
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 35,000 บาท

พื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาปาย คารถ ฯลฯ ถือระเบียบตาม
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) หนา 130 ขอ 3) 

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

เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับการปฏิบัติหนาที่ในการจัด
เก็บขยะมูลฝอย เชน เครี่องแบบ เสื้อแขวนยาว กางเกงขายาว ถุง
มือ ถุงเทา ผาปิดจมูก ผากันเปื่อน ฯลฯ
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                           

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

โครงการเกษตรไรสารเพื่ออาหารและสุขภาพ โรงเรียนบานโล๊ะวังผา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเกษตรไรสารเพื่ออาหารและ
สุขภาพโรงเรียนบานโล๊ะวังผา ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 (ปรากฎในแผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ.2561-2563 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หนา 35 ขอ 8)

โครงการขยะความดีบนวิถีพอเพียง โรงเรียนบานโล๊ะวังผา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยะความดีบนวิถีพอเพียง โรง
เรียนบานโล๊ะวังผา ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 (ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหาปี พ.ศ.2561-2563 หนา 36 ขอ 7)
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอเวียงแกน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ของกิ่ง
กาชาดอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ
.2561-2563 หนา 30 ขอ 36)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,531,568 บาท

งบบุคลากร รวม 1,139,968 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,139,968 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 638,340 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาลตําบลทาขาม แยก
เป็น
1.ผูอํานวยการกองชาง (ระดับตน)        จํานวน 1 อัตรา
2.นายชางโยธา (ปง./ชง.)                  จํานวน 2 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแก ผูอํานวยการกอง
ชาง (ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 452,044 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางเทศบาลตําบลทาขาม
1.ผูชวยเเจาพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
2.ผูชวยนายชางโยธา          จํานวน 1 อัตรา
3.คนงาน                        จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 28,584 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 376,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงาน
จาง คณะกรรมการเปิดซอง ที่เทศบาลตําบลทาขามแตงตั้งใหเป็น
กรรมการในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางงานของเทศบาลตําบลทา
ขาม

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/ซื้อบาน ของพนักงานเทศบาล กองชาง ผู
มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลใน
กองชาง ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
และระเบียบฯ ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
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ค่าใช้สอย รวม 149,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางออกแบบกอ
สราง , คารับรองแบบแปลนกอสราง , คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือ คาซักฟอก คากําจัดปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพย์สิน คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมา บริการ คาติดตั้งไฟฟา คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาจางเหมา บริการซอมบํารุงยาน
พาหนะและขนสงบริการเปลี่ยนอะไหล เปลี่ยนถาย น้ํามัน
เครื่อง คาบริการติดตั้งผามาน คาบริการดูดฝูนลางทําความสะอาด
รถยนต์,รักษาความปลอดภัย,คาจางเหมาบริการอื่นๆที่จําเป็นตาม
ภารกิจของเทศบาล ฯลฯ *กรณีเบิกจายคาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ/คาจางเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย/คาเชาเครื่องถายเอกสาร ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 โดยใชจายเทาที่จําเป็นและประหยัด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เพื่อเขารับการอบรม สัมมนา ประชุม ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ คาลงทะเบียน คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 9,600 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําในเขตตําบล
ทาขาม เชน คาตรวจสอบคุณภาพน้ํา คาวัสดุอุปกรณ์ที่จํา
เป็น ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) หนา 133 ขอ 1)  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชํารุด
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ซอมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ กรณีจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษายาน
พาหนะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปีในลักษณะคาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟา เชน หลอดไฟ ฟิวส์ บัล
ลาร์ดสตาร์ทเตอร์ ออโตสวิตส์ แบตเตอรี่ เสาอากาศ หรืออุปกรณ์
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานไฟฟาและวิทยุ ฯลฯ โดยสภาพเมื่อใช
แลวยอมสิ้น
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มี
ลักษณะ
ไมคงทนถาวรรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง 
คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตามความ
จําเป็นและประหยัด

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่อง
ใช ตางๆ เชน ไม น้ํามัน สี ตะปู คอน คีม จอบ เสียม เลื่อย แอล
ฟัลท์ผสมเสร็จ ปูน ทอ คสล. ทอพีวีซี กาว ฯลฯ  ซึ่งโดยเมื่อใช
แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิมหรือสิ่ง
ของที่มีลักษณะไมคงทนรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตาม
ความจําเป็นและประหยัด
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนจาน
หรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์ แปนพิมพ์ เมาส์ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอาน
และบันทึกขอมูล ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางในการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตาม
ความจําเป็นและประหยัด

งบลงทุน รวม 15,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,600 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเทปวัดระยะ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเทปวัดระยะใชในงานสํารวจของ กอง
ชาง เทศบาลตําบลทาขามมีขนาดยาวไมนอย
กวา 100 เมตร จํานวน 1 มวน (ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 32 หนาตอนาที(ppm) หรือ
14.5 ภาพตอนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที(ppm) หรือ
10.4 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563)
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวด าสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563)

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,536,200 บาท
งบลงทุน รวม 3,536,200 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,536,200 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคารโรงเรียนผูสูงอายุตําบลทาขาม จํานวน 52,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอเติมอาคารโรงเรียนผูสูงอายุตําบลทาขาม บาน
โล๊ะหมูที่ 3 ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขาม
กําหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 23 ขอ 130) 
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โครงการตอเติมอาคารเอนกประสงค์บานปาตึง บานบริวารบาน
ขวากเหนือ หมูที่ 5

จํานวน 311,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอเติมอาคารเอนกประสงค์บานปาตึง บานบริวาร
บานขวากเหนือ หมูที่ 5 พรอมปายโครงการ ตามแบบและราย
ละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขามกําหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หนา 23 ขอ 127) 

โครงการปรับปรุงศูนย์ทอผาไทลื้อ จํานวน 86,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงศูนย์ทอผาไทลื้อ บานทาขาม หมู
ที่ 1 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 9.50 เมตร สูง
เฉลี่ย 2.70 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทา
ขามกําหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 23 ขอ 131) 

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสราง/ติดตั้งหอกระจายขาวประจําหมูบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสราง/ติดตั้งหอกระจายขาวประจําหมูบาน บาน
ปาตึง (บริวารบานขวากเหนือ) หมูที่ 5 ตามแบบกอสราง
มาตรฐานตามรายการประมาณราคาคากอสรางตัวเสาติดลําโพง
ของหอกระจายขาวแบบเสียงตามสาย (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หนา 23 ขอ 128) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บานขวากใต หมูที่ 
4

จํานวน 407,100 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บานขวาก
ใตหมูที่ 4 ขนาดกวาง 5.00 ยาว 135.00 หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 675.00 ตร.ม. พรอม
ปายโครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขาม
กําหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 22 ขอ 122) 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บานหวยแลง หมูที่ 
2

จํานวน 39,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บานหวย
แลง หมูที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 ยาว 17.00 หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 68.00 ตร.ม.ตามแบบ
และรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขามกําหนด (ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หนา 20 ขอ 113) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บานหวยแลง หมูที่ 
2

จํานวน 316,200 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บานหวย
แลง หมูที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 ยาว 130.00 หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 520.00 ตร.ม. และวาง
ทอขนาด 0.40 เมตร 8 ทอน พรอมงานวาง เรียง ยาแนว
ทอ พรอมปายโครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบล
ทาขามกําหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 20 ขอ 114) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บานขวากเหนือ 
หมูที่ 5

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บานขวาก
เหนือ หมูที่ 5 ขนาดกวาง 4.00 ยาว 43.00 หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 172.00 ตร.ม. พรอม
ปายโครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขาม
กําหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 22 ขอ 125) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายสัมพันธ์ บาน
หวยแลง หมูที่ 2

จํานวน 143,300 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานสัมพันธ์ บาน
หวยแลง หมูที่ 2 ขนาดกวาง 3.00 ยาว 79.00 หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 237.00 ตร.ม. พรอม
ปายโครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขาม
กําหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 20 ขอ 115) 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหวยน้ําริน บาน
โล๊ะ หมูที่ 3

จํานวน 106,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหวยน้ํา
ริน บานโล๊ะ หมูที่ 3 ขนาดกวาง 2.50 ยาว 70.00 หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 175.00 ตร.ม. พรอม
ปายโครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขาม
กําหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 22 ขอ 121) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังผา หมูที่ 6 จํานวน 364,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคาย
เกา บานวังผา หมูที่ 6 จุดที่ 1 ขนาดกวาง 2.50 ยาว 150.00
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 375.00 ตร.ม. จุด
ที่ 2 ขนาดกวาง 2.50 ยาว 95.00 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 237.50 ตร.ม. พรอมปายโครงการ ตามแบบและ
รายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขามกําหนด(ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 23
 ขอ 129) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโล๊ะ ซอย 15 บานโล๊ะ 
หมูที่ 3

จํานวน 132,200 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน
โล๊ะ ซอย 15 หมูที่ 3 ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 196.00 ตร.ม.และรื้อผิวทางเดิม 96 ตาราง
เมตร พรอมปายโครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาล
ตําบลทาขามกําหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 21 ขอ 120) 
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โครงการกอสรางแทงค์เก็บน้ําทอขอบบอบานหวยติ้ว บริวารบาน
ขวากเหนือ หมูที่ 5

จํานวน 52,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางแทงค์เก็บน้ําทอขอบบอบานหวย
ติ้ว บริวารบานขวากเหนือ หมูที่ 5 จํานวน 4 แทงค์ แทงค์
ละ 5 ทอน พรอมฝาปิด ขนาดเสนผาศูนย์กลางทอน
ละ 1.00 เมตรและฐานวางขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขามกําหนด(ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หนา 23 ขอ 130) 

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 190,200 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
โล๊ะ หมูที่ 3 ขนาดกวางภานใน 0.40 เมตร ความลึกภาย
ใน 0.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 79.00 เมตร พรอมปาย
โครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขาม
กําหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 21 ขอ 119) 

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 บานทา
ขาม หมูที่ 1

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 12 บานทาขาม หมูที่ 1 ขนาดกวางภาย
ใน 0.40 เมตร ความลึกภายใน 0.40 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 100.00 เมตร และบอพัก 2 บอ พรอมปาย
โครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขาม
กําหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 20 ขอ 112) 
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยติ้ว 
(บริวารบานขวากเหนือ) หมูที่ 5

จํานวน 300,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวย
ติ้ว (บริวารบานขวากเหนือ) หมูที่ 5 ขนาดกวางภาย
ใน 0.40 เมตร ความลึกภายใน 0.40 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 127.00 เมตร  พรอมปายโครงการ ตาม
แบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขามกําหนด(ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หนา 21 ขอ 117) 

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวยสาน จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวย
สาน ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 380.00 ตร.ม. พรอม
ปายโครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขาม
กําหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 20 ขอ 116) 

โครงการซอมแซมทอสงน้ําฝายหวยขวาก บานขวากใต หมูที่ 4 จํานวน 27,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมทอสงน้ําฝายหวยขวาก บานขวากใต หมู
ที่ 4 (ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขาม
กําหนด)(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 22 ขอ 123) 

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานขวากเหนือ หมูที่ 5 จํานวน 350,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานขวากเหนือ หมู
ที่ 5 วางระบบทอ PVC 1 งาน พรอมปายโครงการ ตามแบบและ
รายละเอียดที่เทศบาลตําบลทาขามกําหนด(ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หนา 22 ขอ 124) 
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โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบานหวยแลง หมูที่ 2 จํานวน 72,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบานหวย
แลง หมูที่ 2
1. หนาบาน นายเอกพัฒน์ งานวางทอ ขนาดเสนผาศูนย์
กลาง 0.80 เมตร 6.00 ทอนพรอมงานวาง เรียง ยาแนวทอ (ตาม
รายละเอียดที่เทศบาลกําหนด)
2.ซอย 19 จุดที่ 1 งานวางทอ ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 0.60
 เมตร 7.00 ทอนพรอมงานวาง เรียง ยาแนวทอ (ตามรายละเอียด
ที่เทศบาลกําหนด)
3.ซอย 19 จุดที่ 2 งานวางทอ ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 0.60
 เมตร 6.00 ทอนพรอมงานวาง เรียง ยาแนวทอ (ตามรายละเอียด
ที่เทศบาลกําหนด)
4.ซอย 19 จุดที่ 3 งานวางทอ ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 0.80
 เมตร 6.00 ทอนพรอมงานวาง เรียง ยาแนวทอ (ตามรายละเอียด
ที่เทศบาลกําหนด) ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตําบลทา
ขามกําหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565
) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 21 ขอ 118) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 147,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 77,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 77,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลทาขาม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ตําบลทาขาม เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาปาย คารถ ฯลฯ ถือระเบียบตาม
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช จายในการฝึกอบรม และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557(ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 หนา 27 ขอ 4)  
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลทาขาม จํานวน 10,000 บาท

เป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลทา
ขาม เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณ์ คาปาย คารถ ฯลฯ ถือระเบียบตามกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557(ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 27 ขอ 2)  

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท
.ระดับ อําเภอเวียงแกน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอเวียง
แกน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ
.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 30 ขอ 31)

โครงการสงเสริมเยาวชน อาสาทําดีเพื่อสังคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมเยาวชน อาสาทําดีเพื่อ
สังคม เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณ์ คาปาย คารถ ฯลฯ ถือระเบียบตามกระทรวง
มหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 30 ขอ 32)  

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการอาชีพเสริมเพิ่มรายได จํานวน 12,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการอาชีพเสริม
เพิ่มรายได เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาปาย คารถ ฯลฯ ถือระเบียบตาม
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557(ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 30
 ขอ 33)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนกศน.อเวียงแกน ตามโครงการจัดกิจกรรมเรียนรูการทํา
ดอกไมจันทร์จากวัสดุเหลือใช

จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนกศน.อเวียงแกน ตามโครงการจัดกิจกรรมเรียนรูการ
ทําดอกไมจันทร์จากวัสดุเหลือใช ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808/.2
 ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559(ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 30 ขอ 34)  

อุดหนุนกศน.อําเภอเวียงแกน ตามโครงการสัมพันธ์เครือขาย
โรงเรียนผูสูงอายุอําเภอเวียงแกน "ฮอมพญ๋า"

จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนกศน.อําเภอเวียงแกน ตามโครงการสัมพันธ์เครือขาย
โรงเรียนผูสูงอายุอําเภอเวียงแกน "ฮอมพญ๋า ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808/.2 ว3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 30 ขอ 35)  

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุมจักสานตําบลทาขาม ตามโครงการกลุมจักสานตําบลทา
ขาม

จํานวน 10,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนใหกับกลุมจักสานตําบลทาขามตามโครงการกลุม
จักสานตําบลทาขาม ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808/.2
 ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559(ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 28 ขอ 16)  
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อุดหนุนกลุมทอผาไทลื้อบานทาขาม ตามโครงการทอผาไทลื้อบาน
ทาขาม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับกลุมทอผาไทลื้อบานทาขาม ตามโครงการกลุม
ทอผาไทลื้อบานทาขาม ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808/.2
 ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559(ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 28 ขอ 14)  

อุดหนุนกลุมสตรีตัดเย็บทาขาม ตามโครงการกลุมสตรีตัดเย็บทาขาม จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับกลุมสตรีตัดเย็บทาขาม ตามโครงการกลุมสตรี
ตัดเย็บทาขาม) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808/.2 ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 28 ขอ 11)  

อุดหนุนกลุมอนุรักษ์การทอผาไทลื้อบานทาขาม ตามโครงการ
อนุรักษ์การทอผาไทลื้อบานทาขาม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับกลุมอนุรักษ์การทอผาไทลื้อบานทาขาม ตาม
โครงการกลุมอนุรักษ์การทอผาไทลื้อบานทาขาม ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808/.2 ว3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 28 ขอ 13) 
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีอําเภอเวียงแกน ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับกลุมพัฒนาสตรีอําเภอเวียงแกน ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพสตรี ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808/.2 ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559(ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หนา 29 ขอ 18)  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 185,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด (ขุน
ขวากคัพ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561 - 2564 หนา127
 ขอ 8 )

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็ก (ศพด.) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี 2561 - 2564 หนา127 ขอ 9 )
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งบเงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนขุนขวากพิทยา ตามโครงการแขงขันกีฬาโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาตานยาเสพติด

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนขุนขวากพิทยา ตามโครงการแขง
ขันกีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตานยาเสพติด ปฏิบัติ
ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561 - 2565 หนา 140 ขอ 1 )

อุดหนุนโรงเรียนขุนขวากพิทยา ตามโครงการแขงขันกีฬาสีศูนย์เครือ
ขายการศึกษาตําบลทาขามตานยาเสพติด

จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนขุนขวากพิทยาคม ตามโครงการ
แขงขันกีฬาสีศูนย์เครือขายการศึกษาตําบลทาขามตานยาเสพ
ติด ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี 2561 - 2565 หนา 124 ขอ 13)  

อุดหนุนโรงเรียนขุนขวากพิทยา ตามโครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ์
ตานยาเสพติด

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนขุนขวากพิทยา ตามโครงการแขง
ขันกีฬาสีสัมพันธ์ตานยาเสพติด ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561 - 2565
 หนา 124 ขอ 12 )  
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อุดหนุนโรงเรียนบานทาขาม ตามโครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ์ตาน
ยาเสพติด

จํานวน 10,000 บาท

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

อุดหนุนโรงเรียนบานโล๊ะวังผา ตามโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติด

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานโล๊ะวังผา ตามโครงการแขง
ขันกีฬาตานยาเสพติด ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561 - 2565 หนา 125 ขอ 15)  

อุดหนุนโรงเรียนสมถวิลฯ ตามโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ตานยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสมถวิลฯ ตามโครงการกีฬาสี
สัมพันธ์ตานยาเสพติด ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561 - 2565
 หนา 125 ขอ 16)   
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 465,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 415,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการ
ประเพณีลอยกระทง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561 - 2564  หนา26
 ขอ 1 )

โครงการประเพณีสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการ
ประเพณีสงกรานต์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561 - 2564
  หนา 126 ขอ 2 )

โครงการพอขุนเม็งรายมหาราช จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการงานพอ
ขุนเม็งรายมหาราช ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561 - 2564
  หนา 127 ขอ 7 )
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โครงการสงเสริม สืบสานประเพณีปีใหมขมุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการสง
เสริม สืบสานประเพณีปีใหมขมุ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561 - 2564  หนา 126 ขอ 4 )

โครงการสงเสริม สืบสานประเพณีปีใหมมง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการสง
เสริม สืบสานประเพณีปีใหมมง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561 - 2564  หนา 127 ขอ 5 )

โครงการสงเสริม สืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการสง
เสริม สืบสานประเพณีไทลื้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561 - 2564  หนา 126
 ขอ 3)

โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมวันเขาพรรษา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวันเขาพรรษา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561 -
 2565 หนา15 ขอ 1 )
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงแกน ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี
เนื่องในวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และงานประเพณีสําคัญ
ของจังหวัดเชียงราย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอเวียงแกนตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันสําคัญของสถาบันพระมหา
กษัตริย์และงานประเพณีสําคัญของจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติตาม
หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561 - 2564
 หนา 142 ขอ 8 )

อุดหนุนสภาวัฒนาธรรมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการสืบสานประ
เพณีนมันการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตาม
โครงการสรงน้ําพระธาตุดอยตุง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561 - 2564 หนา 125 ขอ 18)

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอบรมความรูวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมความรูวัฒนธรรมและ
ประเพณีดั้งเดิม ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ปราก
ฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561 - 2564 หนา 127 ขอ 20 )  
  

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563  13:48:44 หนา : 61/66



อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแกน ตามโครงการสักการะบวง
สรวงและสรงน้ําเจาหลวงเวียงแกน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแกน ตาม
โครงการสักการะบวงสรวงและสรงน้ําเจาหลวงเวียงแกน ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561 - 2564 หนา 125 ขอ 18 )  

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเทศกาลงานสมโอและของดีอําเภอเวียงแกน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการเทศกาลงานสมโอและของดีอําเภอเวียง
แกน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี 2561-2564 หนา 128 ขอ 2) 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม 2553 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2564 หนา 128 ขอ 5) 
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โครงการอบรมสงเสริมสนับสนุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการอบรมสงเสริมสนับสนุนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม 2553 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี 2561-2564 หนา 128 ขอ 4) 

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร พันธุ์พืช ไมดอก ไมประดับ สาร
เคมี ปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ ปุย ฯลฯ

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

อุดหนุนโรงเรียนสมถวิลจินตมัยฯตามโครงการสนับสนุนการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสมถวิลจินตมัยบานหวย
แลง (ตชด.อนุสรณ์) ตามโครงการสนับสนุนการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808/.2 ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผน
พัฒนาสี่ปี 2561-2564เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 2 หนา17 ขอ 2 )
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,120,597 บาท

งบกลาง รวม 10,120,597 บาท
งบกลาง รวม 10,120,597 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 210,000 บาท

เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละหาของ
คาตอบแทนพนักงานจางที่เทศบาลจายเป็นคาตอบแทนพนักงาน
จาง พรอมกับหักคาตอบแทนของพนักงานจางสงเป็นเงินสมทบใน
อัตราเดียวกันดวย โดยใหถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท
.และ ก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22
 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5
/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,390,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลัก
เกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2552 และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับ
เทศบาลตําบลทาขามไวแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันได สําหรับผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ 60 -69 จะไดรับ 600
 บาทตอเดือน อายุ 70-79จะไดรับ 700 บาทตอเดือน อายุ 80-
89 จะไดรับ 800 บาท ตอเดือนและอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได
รับ 1,000 บาทตอเดือน
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,628,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูพิการ ใหแกผูพิการที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑ์ที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลัก
เกณฑ์การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2553 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 และ
ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความ
พิการไวกับทางเทศบาลตําบลทาขามแลว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะ
ไดรับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ ใหแกผูปวยเอดส์ที่แพทย์ได
รับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความยากจนเป็นอยูยากจน
หรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 โดยผูปวยเอดส์ที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท
ตอเดือน

สํารองจาย จํานวน 169,997 บาท

เพื่อจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 808.0/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
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รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุง ส.ท.ท. จํานวน 31,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 และขอบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ .2556 กําหนดวา
สมาชิกตองชําระคาบํารุงใหแกสมาคมสันนิบาตเป็นรายปีตามเก
ณณฑ์ที่ประชุมใหญเป็นผูกําหนด โดยพิจารณาจากรายรับจริง
ประจําปีที่ผานมาของเทศบาล ยกเวนเงินกู เงินจายขาดและเงิน
อุดหนุนทุกประเภทแตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหก
ของงบประมาณรายรับดังกลาว ทั้งนี้ไมเกิน 500,000 บาท

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับเทศบาล ไมนอยกวา รอยละ 50 ของคา
บริการสาธารณสุข ที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 357,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของ
งบประมาณการรายรับทุกประเภทตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปี ยกเวนพันธบัตร เงินกู เงินที่ผูอุทิศให และเงิน
อุดหนุน ไมตองนํามารวมคํานวณ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
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