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อําเภอ เวียงแก่น   จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตําบลท่าข้าม

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าข้าม แยกเป็น
1. ประธานสภาเทศบาล  เดือนละ 15,180 บาท  ปีละ 182,160 บาท
2. รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,420 บาท  ปีละ 149,040 บาท
3. สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน เดือนละ 96,600 บาท ปี
ละ 1,159,200 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนเลขานุการและทีปรึกษานายก
เทศมนตรี แยกเป็น
1. เลขานุการนายกเทศมนตรี  เดือนละ 9,660 บาท ปีละ 115,920 บาท
2. ทีปรึกษานายกเทศมนตรี    เดือนละ 6,900 บาท ปีละ   82,800 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 198,720 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ แยกเป็น
1. นายกเทศมนตรี      เดือนละ 4,000 บาท ปีละ 48,000 บาท
2. รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาท ปีละ 43,200 บาท
3. รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาท ปีละ 43,200 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ดังนี
1. นายกเทศมนตรี      เดือนละ 4,000 บาท ปีละ 48,000 บาท
2. รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาท ปีละ 43,200 บาท
3. รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาท ปีละ 43,200 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิน แยกเป็น
1. นายกเทศมนตรี       เดือนละ 27,600 บาท  ปีละ  331,200 บาท
2. รองนายกเทศมนตรี  เดือนละ 15,180 บาท 2 คน ปี
ละ  364,320 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท

งบบุคลากร รวม 6,028,740 บาท

งานบริหารทัวไป รวม 8,333,170 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 22,779,740 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตัง (ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.
ศ.2547 และแก้ไขเพิมเติม)

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานเทศบาลตําบลและพนักงาน
จ้าง. จํานวน 300,000 บาท
2.เพือจ่ายเป็นค่าสัมนาคุณคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2 ) พ.
ศ.2558 จํานวน  15,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 315,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 469,030 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,162,730 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป แยกเป็น
1. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร     จํานวน 1 อัตรา/12 เดือน
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน 1 อัตรา/12 เดือน
3. คนงานทัวไป                   จํานวน 5 อัตรา/12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 919,320 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้กับพนักงานเทศบาล แยกเป็น
1. ปลัดเทศบาล                          จํานวน 1 อัตรา/12 เดือน
2. รองปลัดเทศบาล                      จํานวน 1 อัตรา/12 เดือน
3. หัวหน้าสํานักปลัด                    จํานวน 1 อัตรา/12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงิน เพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 28,740 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลท่าข้าม จํานวน 8 อัตรา ทัง
นีให้จ่ายตามคําสังเลือนขันเงินเดือน เลือนระดับของพนักงาน
เทศบาล แยกเป็น
1. ปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา/12 เดือน
2. รองปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา/12 เดือน
3. หัวหนัาสํานักปลัด  จํานวน 1 อัตรา/12 เดือน
4. เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา/12 เดือน
5. นักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา/12 เดือน
6. บุคลากร  จํานวน 1 อัตรา/12 เดือน
7. จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  จํานวน 1 อัตรา/12 เดือน
8. เจ้าหน้าทีธุรการ  จํานวน  1 อัตรา/12 เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,270,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,404,100 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม
หรือค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัว
ไป ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของเทศบาลดังนี
1. ค่ารับรอง   เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
อืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรอง เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยียมชม หรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (ตาม
หนังสือ ที มท 0808.4/ว2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 )
2. ค่าเลียงรับรอง เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับการแต่งตังตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรืออค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม เครืองใช้ในการจัดเลียงรับรองและ
ค่าบริการ ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมดัง
กล่าว ทังนีให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้า
ร่วมประชุมด้วย (ตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 )

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน
- ค่าจ้างเหมาโฆษณาแลเผยแพร่
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก)
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ (กรณีค่าแรงมากกว่าสิงของ)
- ค่าติดตังไฟฟ้า
- ค่าติดตังโทรศัพท์
- ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ
- ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าชัวคราว
- ค่าธรรมเนียมติดตัง รือถอนมิเตอร์ไฟฟ้าชัวคราว ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 303,700 บาท

ค่าใช้สอย รวม 873,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,030 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการทัง ภายใน
ประเทศ ทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง กับการใช้
บริการด้วย

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในอาคารสํานักงาน  และสถานทีอืน ๆ ที
อยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบลท่าข้าม

ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 225,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หมึก
พิมพ์ สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง แป้น
พิมพ์ เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ , เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูล , โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ทีเกียวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาล เช่น ค่ากระดาษเขียนโปรเตอร์ พู่กัน
และสี ฟิล์ม รูปส๊หรือขาวดํา ทีได้จากการล้างอัด ขยายไม้ขนาดต่างๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืนทีดําเนินการเกียวกับ
การดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาล เช่น นํามัน
ดีเซล  นํามันเบนซิน แก๊สหุงต้ม  นํามันจารบี นํามันเครือง  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทีเกียวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาล เช่น ยางนอก ยางใน นํามัน
แบรก หัวเทียน ไขควง น๊อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ ฟิล์มกรอง
แสง แม่แรง  กุญแจปากตาย คีมล๊อค ล๊อคเกียร์  สัญญาณไฟฉุกเฉิน ชุด
อุปกรณ์เครืองมือซ่อมรถ วัสดุประจํารถยนต์ดับเพลิงและรถบรรทุก
นํา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดหา ประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุงานบ้านงานครัวทีเกียวกับการดําเนินตามภารกิจและอํานาจหน้าที
ของเทศบาล เช่น แปลง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อมส้อม แก้วนําจาน
รอง  นําจืดทีซือจากเอกชน มีด กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครืองเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรา
ยาง ปากกา ดินสอ แฟ้มต่าง ๆ นําดืม สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 135,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 595,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) กรณีเป็นการจ้างเหมาซึงมีทังค่า
สิงของและค่าแรง( ค่าแรงงานมากกว่าสิงของ) ได้แก่ รถยนต์ส่วน
กลาง รถขนขยะ รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี เครือง
โทรศัพท์ เครืองโทรสาร วิทยุสือสาร ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที ค่าพิธีการ
เปิด - ปิดการอบรมสัมมนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบีย
เลียง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง

2.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล จํานวน 250,000 บาท
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เพือจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครือง สําหรับงานสํานัก
งาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
 -มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย

1.จัดซือคอมพิวเตอร์ จํานวน 32,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจัดซือเต้นท์  จํานวน  2 หลัง เพือใช้ในกิจกรรมของเทศบาล

เพือจัดซือเต้นท์ จํานวน 36,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือตู้เย็น 1 เครือง ขนาด 5 คิว  เพือใช้ในกิจการของเทศ
บาลตําบล่ท่าข้าม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
- ขนาดทีกําหนดเป็นความจุภายในขันตํา
- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นทีได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

จัดซือตู้เย็น   จํานวน 1 เครือง จํานวน 6,500 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าครุภัณฑ์ รวม 89,700 บาท

งบลงทุน รวม 89,700 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าใช้จ่ายเกียวกับ ระบบ
อินเตอร์เน็ต ค่าสือสาร ค่าบริการจัดทําเว็บไซต์ และค่าใช้จ่าย อืน ๆ ที
เกียวข้อง

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 85,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร และค่าบริการต่าง ๆ ทีต้องจ่ายให้กับทีทําการไปรษณีย์

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,300 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตําบลท่าข้าม
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา/12 เดือน
2. พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 2 อัตรา/12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 354,120 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง หัวหน้ากองคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินให้แก่ พนักงานเทศบาลตําบลท่าข้าม แยกเป็น
1. หัวหน้ากองคลัง                จํานวน  1 อัตรา/12 เดือน
2. เจ้าหน้าทีพัสดุ                  จํานวน  1 อัตรา/12 เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 400,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 866,220 บาท

งบบุคลากร รวม 866,220 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 921,520 บาท

เพืออุดหนุนองค์การบริการส่วนตําบลปอ เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสํารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ (มิติ 2 ) ของเทศบาลตําบลท่าข้าม

รายจ่ายอืน จํานวน 12,000 บาท

รายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท

งบรายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 2 เครือง  โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

2.จัดซือเครืองปรินเตอร์ จํานวน 15,200 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ให้กับสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่า
อาหารเครืองดืม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (2559-2561) หน้า 26

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ให้กับสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 50,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หมึก
พิมพ์ สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง แป้น
พิมพ์ เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ , เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูล , โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ทีชํารุดเสีย
หาย เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าบํารุงรักษา
รายเดือน/รายปี เช่น เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองขยายเสียง และค่าบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ของเทศบาล วงเงินครังละไม่
เกิน 5,000.- บาท ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ออกหน่วยบริการเคลือนทีรับชําระ
ภาษี  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ

โครงการออกหน่วยบริการเคลือนทีรับชําระภาษี จํานวน 2,300 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักรของเจ้าหน้าทีท้องถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 18,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 30,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสัมนาคุณคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2 ) พ.
ศ.2558

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 55,300 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด เมมโมรีชิบ ,
แป้นพิมพ์ ,สาย ยู เอส บี ซีดีรอม ,โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อ
หน่วยไม่เกิน 20,000 บาท และวัสดุอืน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดหา ประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุงานบ้านงานครัวทีเกียวกับการดําเนินตามภารกิจและอํานาจหน้าที
ของเทศบาล เช่น แปลง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อมส้อม แก้วนําจาน
รอง  นําจืดทีซือจากเอกชน มีด กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่
ในความดูแลของกองการศึกษา เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(วงเงิน
ไม่เกิน 5,000 บาท)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพหนะ ค่าเช่าที
พัก  ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตําบลท่าข้าม
1. ผู้ช่วยนักวิชาการศีกษา 1 อัตรา/12 เดือน
2. พนักงานจ้างทัวไป   1 อัตรา/12 เดือน
3. ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็กในส่วนทีเทศบาลต้องจ่ายสมทบ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 501,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 513,900 บาท

งบบุคลากร รวม 513,900 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 633,900 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิง จํานวน  2 สาย คุณลักษณะดังนี
สายส่งนําดับเพลิงชนิดผ้าใบ ขนาด 1.5 นิว ยาว 30 เมตร

จัดซือสายส่งนําแรงดันสูง จํานวน 30,000 บาท

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท

งบลงทุน รวม 30,000 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานประจํารถขนขยะ 3 อัตรา และคนขับรถขน
ขยะ  1  อัตรา

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 312,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 312,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 382,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 472,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

เพืออุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน สําหรับเด็กอนุบาล-ป.6 แยกเป็น
1.โรงเรียนขุนขวาก
พิทยา จํานวน 407 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน  200 วัน เป็น
เงิน 1,628,000 บาท
2.โรงเรียนบ้านท่า
ข้าม      จํานวน  234 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน    936,000 บาท
3.โรงเรียนบ้าน
โล๊ะ            จํานวน 49   คนๆ ละ 20 บาท จํานวน  200 วัน เป็น
เงิน  196,000  บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,760,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 2,760,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 2,760,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา อุปกรณ์ สือการเรียนการสอน

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่
1. โรงเรียนขุนขวาก
พิทยา จํานวน 407 คนๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
2. โรงเรียนบ้านท่า
ข้าม จํานวน 234 คนๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
3. โรงเรียนบ้านโล๊ะ จํานวน 49 คนๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลท่า
ข้าม จํานวน 185 คนๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 280 วัน

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,704,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,754,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมด้านวิชาการสําหรับครูผู้ดูแล
เด็ก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที ค่าพิธีการ
เปิด - ปิดการอบรมสัมมนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบียเลียง และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 45

3.โครงการส่งเสริมด้านวิชาการสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สําหรับเด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลท่าข้าม จํานวน 185 คน ๆละ 20 บาท จํานวน 280 วัน

2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,036,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 1,051,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,805,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,565,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตําบลท่าข้าม
1. ผช.เจ้าพนักงานธุรการ        1 อัตรา/12 เดือน
2. พนักงานจ้างทัวไป             1 อัตรา/12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 273,120 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ หัวหน้ากอง
ช่าง  1 อัตรา /12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา
1. หัวหน้ากองช่าง           จํานวน 1 อัตรา/12 เดือน
2. นายช่างโยธา              จํานวน 1 อัตรา/12 เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 464,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 791,160 บาท

งบบุคลากร รวม 791,160 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,088,660 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

เพือเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที ค่าพิธีการ
เปิด - ปิดการอบรมสัมมนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบีย
เลียง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 26

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเป็นค่าดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 15,000.00 บาท ดังนี
1.อุดหนุนกลุ่ม อสม.บ้านท่าข้าม
2.อุดหนุนกลุ่ม อสม.บ้านห้วยแล้ง
3.อุดหนุนกลุ่ม อสม.บ้านโล๊ะ
4.อุดนหุนกลุ่ม อสม.บ้านขวากใต้
5.อุดหนุนกลุ่ม อสม.บ้านขวากเหนือ
6.อุดหนุนกลุ่ม อสม.บ้านวังผา

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 90,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะยางรถยนต์ ให้กับประชาชนทีไม่มีถังขยะและ
ทดแทนถังขยะเก่าทีชํารุด เพือรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตําบลท่า
ข้าม

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น ปูน ท่อ คสล. ท่อ พีวี
ซี กาว ฯลฯ เพือให้ในการซ่อมแซม ถนน หรือสิงก่อสร้างทีได้รับความเสีย
หาย เพือให้กลับมาใช้งานได้ตามปรกติ เพือแก่ไขปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เกียวกับไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ หลอด
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ทีชํารุดเสีย
หาย เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดิน
และสิงก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล ค่าบํารุงรักษา รายเดือน/ราย
ปี เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ เครืองขยายเสียง ทีติดตังใน
ชุมชน และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ของเทศบาล วงเงิน
ครังละไม่เกิน 5,000.- บาท ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักรของเจ้าหน้าทีท้องถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ เป็นต้น

3.ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพือเป็นค่าตรวจสอบคุณภาพนําในเขตเทศบาลตําบลท่าข้าม
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 27

2.โครงการตรวจสอบคุณภาพนําอุปโภคและบริโภค จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที ค่าพิธีการ
เปิด - ปิดการอบรมสัมมนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าพาหนะเดิน
ทาง ค่าเบียเลียง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 44

1.โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ควบคุมอาคาร และ พรบ.ขุดดินถมดิน จํานวน 15,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 16,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถินผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการ
เปิดซอง ช่างผู้ควบคุมงาน ทีเทศบาลตําบลท่าข้ามแต่งตังให้เป็นกรรมการ
ในการดําเนินการจัดซือจัดจ้างงานของเทศบาลตําบลท่าข้าม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 287,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และห้องนํา บ้านโล๊ะ  ขนาด
กว้าง  6 ม.ยาว 12 ม. มีพืนทีไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม. ห้อง
นํา กว้าง 2 ม. ยาว 3 ม. มีพืนทีไม่น้อยกว่า 6 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลท่าข้าม ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 24

4.โครงกาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และห้องนํา จํานวน 265,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตําบลท่า
ข้าม  ขนาดกว้าง 11 ม. ยาว 10 ม. มีพืนทีไม่น้อยกว่า 110 ตร.ม.ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลท่าข้าม ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 25

3.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ จํานวน 200,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บของ เทศบาลตําบลท่าข้าม  ขนาด
กว้าง 3.5 เมตร ยาว 11.50 เมตร มีพืนทีไม่น้อยกว่า 40.25 ตร.ม. โดย
ก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่าข้าม
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 25

2.โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บของ จํานวน 203,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาประกอบพิธีกรรม บ้านท่าข้าม ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร มีพืนทีไม่น้อยกว่า 32 ตร.ม. โดยก่อสร้างตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลท่าข้าม ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 24

1.โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพีธีกรรม จํานวน 201,100 บาท

อาคารต่าง ๆ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,233,800 บาท

งบลงทุน รวม 3,233,800 บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,233,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมือวัดเวอร์เนียร์คาลิ
เปอร์  ขนาด 8 นิว  จํานวน  1 อัน  เพือใช้ในงานก่อสร้างทีเทศบาล
ดําเนินการ

2.เครืองมือวัดเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ จํานวน 3,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเทปวัดระยะ จํานวน  1 อัน คุณลักษณะ
1.เนือเทปเป็นสเตนเลสอย่างดี ปลอดสนิม
2.ปลายเทปมีวัสดุหุ้มลดแรงกด และป้องกันการหักงอของเนือเทป
3.มีด้านจับ มีปุ่มยางช่วยให้จับได้กระชับและกันการลืนขณะใช้งาน
4.บรรจุในโครงโลหะ มีมือหมุนพร้อมจุดล็อคมือหมุน จํานวน 1 อัน

1.เทปวัดระยะ   จํานวน 1 อัน จํานวน 7,000 บาท

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,500 บาท

งบลงทุน รวม 10,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หมึก
พิมพ์ สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง แป้น
พิมพ์ เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ , เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูล , โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยติว   หมู่  5  ซอย 8 ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 55 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 165 ตร.ม. โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่า
ข้าม ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 19

09.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 89,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึงบริวารบ้านขวากเหนือ แยก
ซอย 3 เชือมโรงเรียน   ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 108 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 432 ตร.ม. โดยก่อสร้างตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลท่าข้าม ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 19

08.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 223,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านขวากเหนือ  ซอยห้วยป่าคา ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 80 ตร.ม. โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่า
ข้าม ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 19

07.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 40,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านขวากเหนือ ซอยข้างโรงเรียนทิศ
เหนือ  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 98  เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า 490 ตร.ม. และวางท่อ
ขนาด 0.60 เมตร จํานวน  11 ท่อน พร้องงานวาง เรียงและยาแนว
ท่อ  โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่าข้าม ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 18

06.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 269,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านโล๊ะ ต่อเติม ซอย 6  ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 33 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 132 ตร.ม. โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่าข้าม
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 18

05.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลืก จํานวน 66,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยแล้ง ซอยตู้โทรศัพท์ ถึง บ้าน
นายสุเทพ แซ๋ฟ้า หมู่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลท่าข้าม ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 18

03.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 92,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านห้วยแล้ง ซอย บ้านเลข
ที 2/1 ถึง บ้านเลขที 15ช  หมุ่ที 2 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 280 ตร.ม. และว่างท่อขนาด 0.40 ม.จํานวน 6 ท่อน พร้อมงาน
วาง ยาแนวท่อ ก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่าข้าม ปราก
ฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 18

02.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 147,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยแล้ง ซอยบ้านนายเกรียง
ศักดิ ถึงบ้าน นายสมชาติ บ้านห้วยแล้ง  ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 200 ตรม.และวางท่อขนาด 0.60 เมตร จํานวน 7 ท่อน พร้อมงาน
คอนกรีตหยาบรองพืนและค่าวางเรียงยาแนว โดยก่อสร้างตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลท่าข้าม ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 17

01.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 108,500 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวร่องล้อ
รถบ้านขวากเหนือ ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 200 ม.หนาเฉลีย 0.15 ม.หรือ
มีพืนทีไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่า
ข้าม ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 18

20.โครงการก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวร่องล้อรถ บ้าน
ขวากเหนือ

จํานวน 90,300 บาท

เพือเป็นค่าก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางเข้าสู่พืนทีเกษตร บ้านโล๊ะ ลงกรวด
ปนทรายไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.   ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่า
ข้ามปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 20

19.โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าพืนทีเกษตร จํานวน 50,100 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่าย โครงการวางท่อประปาภูเขา หมู่  6  เพือให้ทุกหลังคา
เรือนมีนําใช้  โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่าข้าม ปราก
ฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 23

17.โครงการวางท่อประปาภูเขา จํานวน 155,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโคมไฟสว่าง พร้อมอุปกรณ์ติด
ตัง  จํานวน 11 โคม  หมู่ 4 โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
ท่าข้าม
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 21

16.โครงการติดตังโคมไฟสว่าง พร้อมอุปกรณ์ติดตัง จํานวน 20,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแล้ง ขนาดกว้าง
สูง 2 เมตร ยาว 118 เมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
ท่าข้าม ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 24

15.โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแล้ง จํานวน 247,600 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่าย โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน  หมู่  4  เพือให้
ทุกหลังคาเรือนมีนําใช้  โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่า
ข้าม ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 23

14.โครงการวางท่อระบบนําประปาภายในหมู่บ้าน จํานวน 277,500 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่าย โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่.3 เพือให้ทุก
หลังคาเรือนมีนําใช้  โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่า
ข้าม ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 23

13.โครงการวางท่อนําประปาภายในหมู่บ้าน จํานวน 30,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยเข้าโรงเรียนบ้าน
โล๊ะ   หมู่  6  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. โดยก่อสร้างตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลท่าข้าม ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 20

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 92,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอย จากบ้านเลขที 145 ถึงบ้านเลข
ที 146 บ้านห้วยติวบริวารบ้านขวากเหนือ  หมู่  5 ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 64 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 192 ตร.ม. และวางท่อขนาด 0.40 เมตร จํานวน 7 ท่อน พร้อมงาน
วาง เรียง ยาแนวท่อ  โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่า
ข้าม
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 19

11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 103,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 บ้านห้วยติว  หมู่  5 ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 240 ตร.ม. โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่า
ข้าม ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 19

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 123,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ตําบลท่าข้าม  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกีวยข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (2559-2561) หน้า 26

4.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตําบลท่าข้าม จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง เช่นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 30

3.โครงการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแผ่นดินทองแผ่นดินธรรม เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าเข้าเล่มเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 43

2.โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าเข้าเล่มเอกสาร  และ
วัสดุอุปกรณ์ ทีเกียวข้องในโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 42

1.โครงการฝึกอบรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 60,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 250,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
วัฒนธรรมชนเผ่า ตามแบบแปนของเทศบาลตําบลท่าข้ามปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 25

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒธรรมชนเผ่า จํานวน 30,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 30,000 บาท

งบลงทุน รวม 30,000 บาท

งานสวนสาธารณะ รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีต บ้านท่าข้าม มีพืนทีไม่น้อย
กว่า 317 ตร.ม. หน้าเฉลีย 0.10 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบล   ท่าข้าม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 24

22.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต จํานวน 111,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเข้าสู่พืนทีการเกษตร บ้านวังผา ปริมาณ
กรวดปนทรายไม่น้อยกว่า 88.00 ลบ.ม.ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
ท่าข้าม ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 22

21.โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พืนทีการเกษตร จํานวน 22,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 7/10/2558  14:43:16 หน้า : 16/20

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ใน
การดําเนินการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าของขวัญ ของรางวัล เละค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ ปราก
ฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 30

5.โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์  เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่ากรรมการ ค่ารางวัล ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม และ
วัสดุอุปกรณ์ ทีเกียวข้องในโครงการ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 34

4.โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเวียงแก่นสัมพันธ์  เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่ากรรมการ ค่ารางวัล ค่าอุปกรณ์        ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม และวัสดุอุปกรณ์ ทีเกียวข้องในโครงการ ปรากฎในแผนพัฒนาสาม
ปี (2559-2561) หน้า 34

3.โครงการแข่งขันกีฬาเวียงแก่นสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่ากรรมการ ค่ารางวัล ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม และ
วัสดุอุปกรณ์ ทีเกียวข้องในโครงการ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 34

2.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ขุนขวากคัพ) จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล สําหรับเด็กและ
เยาวชนในตําบลท่าข้าม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่า
เข้าเล่มเอกสาร  และวัสดุอุปกรณ์ ทีเกียวข้องในโครงการ ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 35

1.โครงการฝึกเทคนิคเบืองต้นการเล่นฟุตบอล จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 255,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เพืออุดหนุนให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีอําเภอเวียงแก่น ตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี (วันสตรีสากล)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท

เพืออุดหนุนให้กลุ่มอาชีพต่างๆ (ทีได้จดทะเบียนถูกต้องตามระเเบียบ) ให้
สามารถดําเนินกิจการของกลุ่มได้ เพือสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก
กลุ่มและชุมชน  แยกเป็น
1.อุดหนุนกลุ่มตัดเย็บบ้านขวากเหนือ  จํานวน  10,000 บาท
2.อุดหนุนกลุ่มตัดเย็บตําบลท่าข้าม (บ้านห้วยติว) จํานวน  10,000 บาท
3.อุดหนุนกลุ่มทอผ้าบ้านท่าข้าม  จํานวน  5,000 บาท
4.อุดหนุนกลุ่มเลียงกบบ้านโล๊ะ  จํานวน  20,000 บาท
5.อุดหนุนกลุ่มเลียงกบบ้านขวากใต้  จํานวน   20,000 บาท
6.อุดหนุนกลุ่มจักสานผู้สูงอายุ  จํานวน  10,000  บาท
7.อุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอไทลือ  จํานวน  5,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 80,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯปรากฎในแผนพัฒนา
สามปี (2559-2561) หน้า 33

5.โครงการจัดงานเนืองในวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทังไป เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ฯลฯ ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 46

4.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันพ่อขุนเม็งรายมหาราช เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืนๆทีเกียวกับกิจกรรมงานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราช เพือเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่อง
เทียวของจังหวัดเชียงราย ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 32

3.โครงการวันพ่อขุนเม็งรายมหาราช จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าพวงมาลาค่าช่อ
ดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ทีใช้ในกิจกรรมรัฐพิธีเช่น วันปิยะ
มหาราช  วันจักรี  ประเพณีตานหาแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 32

2.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น
วันเข้าพรรษา ,วันออกพรรษา เพือเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีให้อยู่คู่สังคมไทย ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 32

1.โครงการส่งเสริมพิธีกรรมทางศาสนาในวันพระ จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 656,000 บาท

เพืออุดหนุนให้ส่วนราชการ แยกเป็น
1.อุดหนุนโรงเรียนขุนขวากพิทยา    จํานวน  15,000 บาท ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด
2.อุดหนุนโรงเรียนขุนขวากพิทยา     จํานวน  5,000 บาท ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาขยายโอกาสทางการศึกษา
3.อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าข้าม          จํานวน 10,000 บาท ตาม
โครงการแข่งขันกีฬสีสัมพันธ์
4.อุดหนุนโรงเรียนบ้านโล๊ะ               จํานวน  10,000 บาท  ตาม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
5.อุดหนุนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม  จํานวน  20,000 บาท ตาม
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น
6.อุดหนุนจังหวัดเชียงราย   จํานวน  5,000 บาท ตามโครงการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2559

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 65,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศกาลส้มโอและของดีอําเภอเวียง
แก่น  เป็นการส่งเสริมการปลูกส้มโอพืชเศรฐกิจและส่งเสริมการท่องเทียว
ของอําเภอเวียงแก่น ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 37

1.โครงการเทศกาลส้มโอและของดีอําเภอเวียงแก่น จํานวน 80,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 150,000 บาท

แผนงานการเกษตร

เพืออุดหนุนให้
1.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านท่าข้าม   จํานวน  65,000บาท ตามโครง
การวัฒธรรมไทลือ (บ้านห้วยส้าน 5,000 บาท)
2.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านห้วยแล้ง  จํานวน 60,000 บาท  ตาม
โครงการปีใหม่ม้ง
3.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านห้วยแล้ง   จํานวน 15,000 บาท  ตามโครง
การวันคริสมาสต
4.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านห้วยแล้ง   จํานวน 10,000 บาท ตาม
โครงการเลียงศาลเจ้าทีหมู่บ้าน
5.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านโล๊ะ          จํานวน  65,000 บาท ตาม
โครงการประเพณีวัฒนธรรมไทลือ
6.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านขวากใต้    จํานวน  35,000 บาท ตาม
โครงการเลียงศาลเจ้าที
7.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านขวากเหนือ  จํานวน 35,000 บาท ตาม
โครงการประเพณีเลียงศาลเจ้าที
8.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านขวากเหนือ  จํานวน 32,000 บาท  ตาม
โครงการปีใหม่ขมุ (บ้านป่าตึง)
9.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านขวากเหนือ จํานวน 42,000 บาท ตาม
โครงการปีใหม่ม้ง (บ้านห้วยติว)
10.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านวังผา        จํานวน 52,000.00 บาท  ตาม
โครงการปีใหม่ขมุ

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 411,000 บาท

เพืออุดหนุนให้
1. ทีทําการอําเภอเวียงแก่น   จํานวน  20,000  บาท  ตามโครงการ การ
จัดงานราชพิธีเนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสําคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์
2. อุดหนุนให้วัดพระธาตุดอยตุง จํานวน  5,000 บาท ตามโครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการและสรงนําพระธาตุดอยตุง

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 25,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 436,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 436,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประณีสงกรานต์และ รดนําดําหัวผู้สูง
อายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างมหรสพจัดแสดง ค่าอาหารค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าสมนาคุณ คณะกรรมการตัดสิน
การประกวดหรือการแข่งขัน และค่าใช้จ่าย อืน ๆ ทีเกียวข้อง ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 31

6.โครงการรดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วย
โรคเอดส์ ตามภารกิจถ่ายโอนจากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและ
นอกเหนือ จากทีได้รับจัดสรรจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพือการยังชีพ
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 โดยจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้
แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล จํานวน 23 ราย

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 138,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างตามที
กฏหมายกําหนด ในอัตราร้อยละ 5 ของงบประมาณทีจะต้องจ่ายเป็นค่า
จ้างพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 110,000 บาท

งบกลาง รวม 1,030,690 บาท

งบกลาง รวม 1,030,690 บาท

งบกลาง รวม 1,030,690 บาท

แผนงานงบกลาง

เพือจ่ายป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปล่อยปลาสู่แหล่งนําธรรมชาติ เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าพันธุ์ปลา ค่าจัดสถานที และวัสดุอปกรณ์อืนทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 41

3.โครงการปล่อยปลาสู่แหล่งนําธรรมชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียติ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารเครืองดืม ค่าพันธุ์ไม้ ค่าวัสดุอุปรกรณ์ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 41

2.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียติ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารเครืองดืม ค่าพันธุ์ไม้ และค่าราย
จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 41

1.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของเครืองใช้ต่างๆทีเกียวกับการ
เกษตร  เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืช ปุ๋ย จอบ กระชัง  วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศกาลองุ่นไร้เม็ดและของดีตําบลท่า
ข้าม เพือเป็นการส่งเสริมการปลูกองุ่น แสดงและจําหน่าย ผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิน ส่งเสริมการท่องเทียวของตําบลท่าข้าม ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (2559-2561) หน้า 37

2.โครงการเทศกาลองุ่นไร้เม็ดและของดีตําบลท่าข้าม จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.) โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 33 ลงวันที 29 สิงหาคม 2556 และที มท 0808.5/
ว 34 ลงวันที 29 สิงหาคม 2556 โดยให้ตังจ่ายในอัตราร้อยละสอง ของ
รายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีนันทังนี ไม่รวมเงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศ
ให้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภทจากรัฐบาล และรายได้
จากพันธบัตร

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 265,600 บาท

เพือจ่ายเป็น
1. ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย   จํานวน   22,200  บาท เพือเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 โดยจ่ายตามข้อ
บังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 กําหนดให้
สมาชิกสามัญต้องชําระค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นราย
ปี โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมายกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาด
เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึง
ส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3889ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2538 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 2787 ลงวัน
ที 18 พฤศจิกายน 2542
2. เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จํานวน  130,000  บาท  ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที
10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2554

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 152,200 บาท

เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นทีต้องจ่ายเพือการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลโดยทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ได้แก่สาธารณภัย
ต่างๆ การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรทีได้รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีตังงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่เพียงพอแก่การเบิก
จ่าย โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสม และต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะผู้บริหารท้องถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2 และ 3)พ.ศ. 2543 หมวด 2 ข้อ 19

สํารองจ่าย จํานวน 364,890 บาท


