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จ านวน
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา
อ าเภอ ท่าอุเทน   จังหวัดนครพนม

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล   จ านวน  514,080  บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล   จ านวน   42,120  บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน  42,120  บาท  

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  86,400  บาท
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เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 บาท

งบบุคลากร 7,194,700 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 3,435,120 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 50,787,600 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน

ทัว่ไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป 12,725,120 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,750,400 บาท

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   

2. เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

3. เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   

4.  เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  28  คน   



รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล    ดังนี้

  -   ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

  -   ต าแหน่ง  รองปลัด อบต.   

  -  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด   

  -   ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     

  -   ต าแหน่ง   นิติกร    

  -   ต าแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคล   

  -   ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ 

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,759,580 บาท

เงินเดือนพนักงาน 2,127,700 บาท
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-  ต าแหน่ง  ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน  

-  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล      

-  ต าแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์    

 -  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการ    

-  ต าแหน่ง   นักการ – ภารโรง            

-  ต าแหน่ง   พนักงานสูบน้ า (ภารกิจ)        

-  ต าแหน่ง   พนักงานสูบน้ า(ทัว่ไป)   

-  ต าแหน่ง   คนสวน     

-  ต าแหน่ง   คนงานทัว่ไป 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,175,880 บาท

เงินประจ าต าแหน่ง 168,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน    84,000  บาท

-   ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

-   ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

-   ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักปลัด



จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 204,000 บาท
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1.  เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ที่

ได้รับการแต่งต้ังจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง , 

ค่าตอบแทนอยู่เวรยามภายในหมู่บ้าน ฯลฯ  จ านวน   100,000  บาท   

2. เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล , ลูกจ้างประจ าและพนักงาน

จ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   จ านวน    100,000   บาท   โดยถือปฏิบัติกฎหมายและระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557  และหนังสือ

กระทรวงหมดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท  0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29  กันยายน  2557

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ,ลูกจ้างประจ าและพนักงาน

จ้างซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ จ านวน  30,000   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ จ านวน   81,000  บาท  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท

ค่าตอบแทน 371,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 200,000 บาท

-  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล      

-   ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์        

-  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถน้ า      

-   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการ     

-  ต าแหน่ง  พนักงานสูบน้ า (ภารกิจ)   

-  ต าแหน่ง  นักการภารโรง    

-  ต าแหน่ง  พนักงานสูบน้ า    

-  ต าแหน่ง   คนสวน     

-  ต าแหน่ง   พนักงานขับรถขยะ    

-  ต าแหน่ง   คนงานประจ ารถขยะ  จ านวน  2  อัตรา   

-  ต าแหน่ง   คนงานทัว่ไป 

งบด าเนินงาน 3,971,039 บาท

ค่าเช่าบ้าน 81,000 บาท



จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน
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เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล  ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

จ านวน  60,000   บาท     

1. เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  เช่น  ท าโล่รางวัล , ค่าจ้าง

พิมพ ์, ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ฯลฯ  รวมทัง้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อทางราชการ   

จ านวน   40,000  บาท  

2. เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ   เช่น  รณรงค์เพือ่ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลส าคัญ  เช่น  เทศกาลปีใหม่  หรือเทศกาล  ป้ายประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด การปกป้องสถาบัน

ส าคัญของชาติ  รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาลและหนังสือส่ังการ จ านวน   40,000 

บาท   

3.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรคมนาคม , โทรศัพท์ภายในทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบล

และการส่ือสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการและค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวกับการ

ใช้บริการ   จ านวน   50,000   บาท  

4.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดต้ังผ้าม่านอาคารส านักงานทีป่รับปรุงใหม ่  จ านวน  35,000.-บาท  

1. เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเล้ียงรับรองขององค์การบริหารส่วนต าบลในโอกาสต่าง ๆ การต้อนรับส่วน

ราชการต่าง ๆ องค์กรทัง้ภาครัฐ  /  เอกชน   กลุ่มต่าง ๆ การนิเทศงานหรือศึกษาดูงาน  การประชุม   ตรวจ

งานอื่น ๆ หรือมาด าเนินการกิจการอื่นอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  30,000  บาท  

2.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเล้ียงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาใน

โอกาสต่าง ๆ  จ านวน  50,000  บาท    ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  9  หน้า   119

3.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหรือเป็นการสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ทีม่ีการประชุมเวที

ประชาคมหมู่บ้าน  จ านวน   30,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  5  หน้า  42

เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ ์ , หนังสือนิตยสารหรือเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  จ านวน  20,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  4  

หน้า  118

ค่าใชส้อย 1,545,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 110,000 บาท

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 165,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน
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เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ “รักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน”  เพือ่เป็นการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติ  ครบ  70   พรรษา   และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมพรรษา  7  รอบ  84  พรรษา  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและป่า  

รวมทัง้สร้างจิตส านึกของประชาชนในการรักษาส่ิงแวดล้อม  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยถือปฏิบัติ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท  0801.2/ว 1060  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  

2559   จ านวน  20,000  บาท    ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  7  หน้า  109

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 400,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเลือกต้ังนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล

300,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ "รักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน" 20,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเลือกต้ังนายก / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่า

จ าปา  กรณีครบวาระ  ยุบสภา   แทนต าแหน่งทีว่่าง  จ านวน  300,000  บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท  0890.4/ว 3992  ลงวันที่  2  ตุลาคม  2556  และหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่ มท  0890.4/468  ลงวันที่  17  มกราคม  2556   ปรากฏในแผนพัฒนาสาม

ป ี ป ี 2560  ข้อ  11  หน้า  119 

โครงการอบรมเพือ่พิม่ศักยภาพของผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบลฯ 300,000 บาท

โครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข 30,000 บาท

โครงการ  อบต.สัญจร  พบประชาชน 20,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ  เช่น  ค่าเบีย้เล้ียง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าทีพ่ักและ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล , พนักงานส่วนต าบล ,ลูกจ้างประจ า

พนักงานจ้างทีไ่ด้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ และเพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ใน

การให้คณะผู้บริหาร , ส.อบต.  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า , พนักงานจ้างไปอบรมสัมมนา  จ านวน   

400,000   บาท    ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  1  หน้า  121

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  อบต.สัญจร  พบประชาชน   จ านวน   20,000.-บาท   ปรากฏในแผนพัฒนา

สามป ี ป ี 2560  ข้อ  6  หน้า  118

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข   จ านวน   30,000.-บาท   ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  5  หน้า  112

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพของผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  

ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   จ านวน   300,000.-บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี 

ป ี 2560  ข้อ  1  หน้า  121



จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

วัสดุส านักงาน 150,000 บาท

ค่าวัสดุ 1,010,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 180,000 บาท
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1. เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  เพือ่ให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน แอร์  คอมพิวเตอร์  อาคาร  สถานที ่รถยนต์ส่วนกลาง  

รถน้ าเอนกประสงค์  รถอปพร. รถตักล้อยาง  รถกระเช้า ,รถบรรทุกขยะ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา

ทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น    จ านวน   180,000   บาท    ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  12  

หน้า  119

1. เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของทีเ่ป็นวัสดุเส่ือมสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ  เช่น  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ ์ 

ส่ิงพิมพ์ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพิมพ ์ฯลฯ  เป็นต้น   จ านวน  150,000  บาท    ปรากฏในแผนพัฒนาสาม

ป ี ป ี 2560  ข้อ  3  หน้า  118

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 500,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว 130,000 บาท

1. เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใ่ช้ท าความสะอาด เช่น     ช้อน  ชาม  แปรง  ไม้

กวาด  แก้วน้ า  จานรอง  และ อุปกรณ์อื่น ๆ  ฯลฯ  จ านวน    80,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี 

ป ี 2560  ข้อ  8  หน้า  119

2. เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมบรรจุขวดและบรรจุถัง  เพือ่ให้บริการในส านักงานและประชาชนผู้มาติดต่อ

ราชการ  จ านวน   50,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  8  หน้า  119

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง  เช่น  แบตเตอร่ี  น้ ามันเบรก  ยางนอก – ใน  รถยนต์

ส่วนกลาง , รถ อปพร.,รถแทรคเตอร์ (ล้อยาง) ,รถน้ าเอนกประสงค์ ,รถจักรยนต์,รถบรรทุกขยะและรถ

กระเช้า   จ านวน   100,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  3  หน้า  118

เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น น้ ามันเบนซิน  ดีเซล  น้ ามันเคร่ือง  รถยนต์ส่วนกลาง , รถ 

อปพร. ,รถตักล้อยาง , รถกระเช้า , รถน้ าเอนกประสงค์ , รถบรรทุกขยะ , เคร่ืองตัดหญ้าและใช้ในการพ่น

หมอกควันเพือ่ป้องกันการแพร่เชื้อโรคไข้เลือดออก  จ านวน  500,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี

2560 ข้อ3  หน้า  118

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ผ้า  สี  พูก่ัน  กระดาษเขียนโปสเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ  

จ านวน  30,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  3  หน้า  118



จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

วัสดุอื่น 20,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นจัดเก็บข้อมูล ,  หมึกและค่าจัดซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเ่กี่ยวกับ

การปฏิบัติงาน  อุปกรณ์เพิม่เติม ฯลฯ  เป็นต้น  จ านวน   80,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 

2560  ข้อ  1  หน้า  118

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน   20,000  

บาท   ปรากฏในแผนงานพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  12  หน้า  119 

ค่าบริการโทรศัพท์ 35,000 บาท

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 58,172 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 1,053,172 บาท

ค่าไฟฟ้า 900,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของส านักงานและสถานีสูบน้ าทัง้   4  สถาน ี, ค่าไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน,ค่าไฟฟ้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ ารถดับเพลิง  อบต.ท่าจ าปา  จ านวน   900,000 บาท   

เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาทีใ่ช้ในส านักงานทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา และศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก   จ านวน   58,172บาท   

งบลงทุน 283,800 บาท

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 40,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลทีใ่ช้ในการติดต่อราชการ   จ านวน   

35,000  บาท   

เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ ค่าธนาณัติ  ค่าจัดซ้ือดวงตราไปรษณีย์อากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ์ เป็นต้น  จ านวน   

20,000 บาท   

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และการส่ือสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย

เพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  จ านวน  40,000    บาท  

ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 20,000 บาท

ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ล้อเล่ือน 10,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 283,800 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ล้อเล่ือน  จ านวน  5  ตัว ๆ ละ  2,000  บาท     จ านวน   10,000.-บาท

  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  

เช่น  ตู้  โต๊ะ  เคร่ืองค านวณ  ฯลฯ    จ านวน   20,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  

2  หน้า  118



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

 เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือพัดลมติดผนังส าหรับอาคารส านักงาน  ขนาด  16  นิ้ว  จ านวน  6  ตัว ๆ ละ  1,100  

บาท   จ านวน  6,600  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  2  หน้า  118

เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ  จ านวน  3  ชุด ๆ ละ  29,000  บาท  จ านวน  87,000  

บาท   ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์และคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าป ี พ.ศ.2559      

ข้อ  9  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  2  หน้า  118

เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์  จ านวน  3  เคร่ือง ๆ ละ  7,900  บาท   จ านวน   23,700  บาท  

ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์และคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าป ี พ.ศ.2559 ข้อ  42   

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  2  หน้า  118

เพือ่เป็นค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ซ่อมแซมบ ารุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่ จ านวน  20,000  

บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  12  หน้า  119

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000 บาท

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 23,700 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ 87,000 บาท

ค่าจัดซ้ือพัดลมติดผนัง 6,600 บาท

ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน 10,500 บาท

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง 106,000 บาท
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1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง  ส าหรับอาคารส านักงานทีป่รับปรุงใหม ่  ขนาดไม่น้อย

กว่า  30,000  บีทีย ู จ านวน  2  เคร่ือง ๆ ละ  40,000  บาท   จ านวน   80,000   บาท   ตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ  ป ีพ.ศ.  2559  ข้อ  10.8.1   เคร่ืองปรับอากาศ  ราคา  37,000  

บาท  และค่าติดต้ังพร้อมอุปกรณ์    จ านวน  3,000  บาท ต่อเคร่ือง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  

ข้อ  2  หน้า  118

2.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง  ส าหรับอาคารส านักงานทีป่รับปรุงใหม ่  ขนาดไม่น้อย

กว่า  13,000  บีทีย ู จ านวน  1  เคร่ือง ๆ ละ  26,000  บาท   จ านวน   26,000   บาท   ตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ  ป ีพ.ศ.  2559  ข้อ  10.8.1   เคร่ืองปรับอากาศ  ราคา  23,000  

บาท  และค่าติดต้ังพร้อมอุปกรณ์    จ านวน  3,000  บาท ต่อเคร่ือง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  

ข้อ  2  หน้า  118

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน  จ านวน  3  หลัง ๆ ละ  3,500  บาท  จ านวน  10,500  บาท  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  2  หน้า  118



รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน
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เพือ่จ่ายเป็นรายจ่ายอื่น ๆ ซ่ึงไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดหนึ่งหมวดใด    เช่น  ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม  ค่า

ภาษีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ  ค่าทีป่รึกษาซ่ึงไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์  หรือส่ิงก่อสร้าง  หรือไม่ได้มาซ่ึง

ครุภัณฑ์  หรือส่ิงก่อสร้าง  เช่น  ค่าจ้างศึกษาพัฒนาระบบบริหารจราจร  ค่าจ้างบริหารการจัดการระบบต่าง 

ๆ ส ารวจความพึงพอใจ  จ านวน   20,000  บาท   

เพือ่จ่ายอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเทา  ตามโครงการศูนย์ประสานงานและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ  จ านวน   30,000  บาท  ให้ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท  0808.2/ว 3617  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559 ปรากฏในแผนพัฒนา

สามป ี ป ี 2560  ข้อ  8  หน้า  118

เพือ่จ่ายอุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม  ในการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  หรือโครงการ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในเขตพืน้ทีต่ าบลท่าจ าปา   จ านวน  1,217,448  บาท  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท  0808.2/ว 3617  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559 ปรากฏในแผนพัฒนา

สามป ี ป ี 2560  ข้อ  39   หน้า  90

งบเงินอุดหนุน 1,247,448 บาท

รายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

รายจ่ายอื่น 20,000 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,217,448 บาท

เงินอุดหนุน 1,247,448 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จ านวน

 -  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

  -  ต าแหน่ง   หัวหน้าฝ่ายการเงิน

  -  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี

  -  ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน
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  -  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เพือ่จ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าจ าปา  จ านวน   80,000  บาท   โดยถือปฏิบัติกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วน

ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557  และหนังสือกระทรวงหมดไทย  ด่วน

ทีสุ่ด  ที ่ มท  0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29  กันยายน  2557

งานบริหารงานคลัง 2,331,910 บาท

เงินประจ าต าแหน่ง 51,000 บาท

-  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง   

- ต าแหน่ง   หัวหน้าฝ่ายการเงิน 

เงินเดือนพนักงาน 1,294,170 บาท

  -  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ

งบบุคลากร 1,978,410 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,978,410 บาท

งบด าเนินงาน 320,000 บาท

ค่าตอบแทน 130,000 บาท

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 96,000 บาท

-    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี        

-     ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บรายได้        

-    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ           

-    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 537,240 บาท

-    ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    

-   ต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บรายได้        

-    ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ        

-   ต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการ 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 80,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน
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เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   จ านวน   10,000   บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ จ านวน   30,000  บาท  

ค่าเช่าบ้าน 30,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

ค่าเดินทางไปราชการในประเทศ 50,000 บาท

ค่าใชส้อย 60,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  จ านวน  

10,000 บาท   

เพือ่จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในประเทศ  เช่น  ค่าเบีย้เล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ทีไ่ด้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ

ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ในการส่งพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างไปอบรมสัมมนา จ านวน   50,000  

บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  1  หน้า  121

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 บาท

ค่าวัสดุ 130,000 บาท

วัสดุส านักงาน 50,000 บาท

โครงการจัดเก็บภาษีเชิงรุก 10,000 บาท

โครงการบริการจัดเก็บภาษีเชิงรุก   เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการจัดเก็บภาษีเชิงรุก  จ านวน  

10,000.-บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  6  หน้า  118

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของทีเ่ป็นวัสดุเส่ือมสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ  เช่น  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ ์ ส่ิงพิมพ์

ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพิมพ ์ฯลฯ  เป็นต้น   จ านวน   50,000   บาท    ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 

2560  ข้อ  3  หน้า  118

ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 30,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 33,500 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน

งบลงทุน 33,500 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   หมึก  อุปกรณ์เพิม่เติม  เป็นต้น  จ านวน   80,000  บาท  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  1  หน้า  118  

เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  จ าเป็นในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  เช่น  

ตู้  โต๊ะ  เคร่ืองค านวณ  ฯลฯ จ านวน  30,000  บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  2  หน้า  118



จ านวนค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือน 3,500 บาท
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 เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือน  จ านวน 1 หลัง ๆ ละ 3,500 บาท  จ านวน  3,500 บาท  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  2  หน้า  118



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน
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เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน    

264,600   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ต าแหน่ง   พนักงานขับรถน้ า   จ านวน    140,880   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในประเทศ  เช่น  ค่าเบีย้เล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

ของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ทีไ่ด้รับอนุญาตให้เดินทางไป

ราชการ  และเพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง

และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไปอบรมสัมมนา    จ านวน   250,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนา

สามป ี ป ี 2560  ข้อ  1  หน้า  121

เพือ่จ่ายอุดหนุน ศตส.อ าเภอท่าอุเทน  ตามโครงการป้องกันและรักษาความเรียบร้อย   จ านวน   20,000  

บาท   ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.

2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท  0808.2/ว 3617  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  2  หน้า  42

60

ค่าใชส้อย 250,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบด าเนินงาน 250,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 140,880 บาท

เงินอุดหนุน 20,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 405,480 บาท

เงินเดือนพนักงาน 264,600 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 655,480 บาท

งบบุคลากร 405,480 บาท

20,000 บาท

งานเทศกิจ 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท

ค่าเดินทางไปราชการในประเทศ 250,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่  จ านวน   20,000  บาท  

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท  0804.5/ว 1634  ลงวันที่  22  

กันยายน  2557    ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  14  หน้า  44

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์   จ านวน   20,000  

บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท  0804.5/ว 1634  ลง

วันที ่ 22  กันยายน  2557    ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  14  หน้า  44

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลท่าจ าปา  เพือ่เพิม่ศักยภาพ

เกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ  35,000   บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  13  

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลท่าจ าปา  ให้มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ   จ านวน   35,000  บาท   

เพือ่เป็นค่าจ่ายตามโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย  ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันอุคคีภัย    จ านวน  

30,000   บาท

เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือถังบรรจุน้ าดับเพลิงมือโยกแบบสะพาย  ขนาดบรรจุน้ าไม่น้อยกว่า  20 ลิตร  จ านวน  3  ถัง 

ๆ ละ  700  บาท   จ านวน   2,100  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ปี  2560  ข้อ  14  หน้า  43

เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือหัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบฟ็อคซ์  อัตราการฉีดน้ าได้ไม่กว่า  6  ระดับ   ฉีดระยะไกลไม่น้อยกว่า  

49  เมตร  และตัวฉีดท าจากอลูมิเนียมอัลลอยย ์  จ านวน  1  อัน ๆ ละ  23,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนา

สามป ี ป ี 2560  ข้อ  3  หน้า  118

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 20,000 บาท

งบด าเนินงาน 142,100 บาท

ค่าใชส้อย 140,000 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 165,100 บาท

61

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลท่าจ าปา 35,000 บาท

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลท่าจ าปา 35,000 บาท

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 20,000 บาท

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 2,100 บาท

ค่าวัสดุ 2,100 บาท

โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย 30,000 บาท

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

ค่าจัดซ้ือฉีดน้ าดับเพลิงแบบฟ็อคซ์ 23,000 บาท

งบลงทุน 23,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 23,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา   จ านวน   

42,000   บาท

1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ต าแหน่ง  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน   7 อัตรา จ านวน  12  เดือน 

2. เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก   จ านวน  1  อัตรา  จ านวน    12  เดือน

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 4,692,900 บาท

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน 2,955,840 บาท

-  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา   

-  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา    

-  ต าแหน่ง  ครู และครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  10  อัตรา    

งบบุคลากร 4,271,400 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 4,271,400 บาท

งบด าเนินงาน 375,000 บาท

ค่าตอบแทน 195,000 บาท

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 180,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,093,560 บาท

1.  เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  7  อัตรา จ านวน  

12  เดือน 

2.   เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก   จ านวน  1  อัตรา  จ านวน  12 เดือน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 75,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 100,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูฯ   พนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  จ านวน   100,000  บาท   โดยถือปฏิบัติกฎหมายและระเบียกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่

พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557  และหนังสือกระทรวงหมด

ไทย  ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท  0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29  กันยายน  2557  

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครูฯ  และ

พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   จ านวน   20,000   บาท  

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานครูฯ  สังกัดกองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ   จ านวน   75,000  บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในประเทศ  เช่น  ค่าเบีย้เล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

ของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครูฯ  และพนักงานจ้าง   ทีไ่ด้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ เพือ่จ่ายเป็น

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ในการส่งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูฯ และพนักงานจ้างไปอบรม

สัมมนา จ านวน   150,000  บาท    ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  1  หน้า  121

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของทีเ่ป็นวัสดุเส่ือมสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ  เช่น  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ ์ ส่ิงพิมพ์

ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพิมพ ์ฯลฯ  เป็นต้น   จ านวน   30,000   บาท    ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 

2560  ข้อ  3  หน้า  118

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ล้อเล่ือน  จ านวน  2  ตัว ๆ ละ  2,000  บาท  จ านวน   4,000  บาท  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  2  หน้า  118

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  ทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  

เช่น  ตู้  โต๊ะ  เคร่ืองค านวณ  ฯลฯ จ านวน  30,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  

ข้อ  2  หน้า  118

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน  จ านวน  2  หลัง ๆ ละ  3,500  บาท  จ านวน  7,000  บาท  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  2  หน้า  118

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2  บาน  จ านวน  1  หลัง ๆ ละ  5,500  บาท  จ านวน 5,500บาท 

ตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณประจ าปี  2559  ข้อ  10.16   ปรากฏในแผนพัฒนาสาม

ป ี ป ี 2560  ข้อ  2  หน้า  118

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2  บาน 5,500 บาท

ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน 7,000

ค่าวัสดุ 30,000 บาท

วัสดุส านักงาน 30,000 บาท

ค่าเดินทางไปราชการในประเทศ 150,000 บาท

ค่าใชส้อย 150,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ล้อเล่ือน 4,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 46,500 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน

งบลงทุน 46,500 บาท

บาท

ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 30,000 บาท
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เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   เช่น  วัสดุ – อุปกรณ์ของเล่นเด็ก , ขนม , อุปกรณ์

การเรียน , อุปกรณ์การเล่นกีฬาและของขวัญในการจัดกิจกรรม รวมทัง้รายการอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  จ านวน   

60,000   บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  5  หน้า   99

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  50,000.-

บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  25  หน้า  102

1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   ส าหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   เพือ่ให้เด็กได้รับ

สารอาหารครบ  5  หมู ่  (ตามเอกสารแนบท้าย)   จ านวน  1,308,300   บาท  ทัง้นี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ

การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  2  หน้า  103

2. เพือ่ค่าวัสดุรายหัว  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า

จ าปา   จ านวน  267  คน ๆ ละ  1,700  บาท   จ านวน  453,900  บาท   ทัง้นี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ

จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ปี  2560  ข้อ  12  หน้า  100

เพือ่เป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา , เด็ก

อนุบาล และเด็กประถมศึกษาที ่ 1 – 6   โรงเรียนในเขตพืน้ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้รับ

สารอาหารอย่างครบถ้วนเพือ่พัฒนาการทีดี่และมีสุขภาพทีส่มบูรณ์แข็งแรง (ตามเอกสารแนบท้าย)  จ านวน  

2,558,400  บาท  ทัง้นี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  2  หน้า  103

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 60,000 บาท

ค่าใชส้อย 1,872,200 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 8,282,600 บาท

งบด าเนินงาน 4,430,600 บาท

ค่าวัสดุ 2,558,400 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,558,400 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,762,200 บาท

โครงการมหกรรมการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 50,000 บาท
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          1. เพือ่จ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าจ าปา   ตามโครงการอาหารกลางวัน  เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้รับ

สารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพทีดี่และแข็งแรง   จ านวน   172,000  บาท ทัง้นี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ

ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี2560  ข้อ 1  หน้า  103

          2.   เพือ่จ่ายอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว   ตามโครงการอาหารกลางวัน  เพือ่ให้

เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพทีดี่และแข็งแรง  จ านวน  1,208,000  บาท ทัง้นี้  

จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 

2560  ข้อ  1  หน้า  103

          3. เพือ่จ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาดอกไม ้  ตามโครงการอาหารกลางวัน  เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้รับ

สารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพทีดี่และแข็งแรง  จ านวน   88,000   บาท  ทัง้นี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ

ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี2560  ข้อ  1 หน้า  103

           4. เพือ่จ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยพระ    ตามโครงการอาหารกลางวัน  เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้รับ

สารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพทีดี่และแข็งแรง   จ านวน   712,000 บาท  ทัง้นี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ

ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ 1  หน้า  103

           5.   เพือ่จ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนแดง    ตามโครงการอาหารกลางวัน  เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้รับ

สารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพทีดี่และแข็งแรง  จ านวน   452,000  บาท  ทัง้นี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ

ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี2560  ข้อ  1 หน้า  103

          6.   เพือ่จ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนต้ิว   ตามโครงการอาหารกลางวัน  เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้รับ

สารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพทีดี่และแข็งแรง  จ านวน   352,000  บาท  ทัง้นี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ

ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี2560  ข้อ 1 หน้า  103   

          7.  เพือ่จ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าแต้ปุง่แก   ตามโครงการอาหารกลางวัน  เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้รับ

สารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพทีดี่และแข็งแรง  จ านวน   324,000  บาท  ทัง้นี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ

ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ 1  หน้า  103

          8.   เพือ่จ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านค าเตย    ตามโครงการอาหารกลางวัน  เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้รับ

สารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพทีดี่และแข็งแรง  จ านวน   544,000   บาท  ทัง้นี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ

ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  1  

หน้า  103

 

เงินอุดหนุน 3,852,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,852,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 3,852,000 บาท
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  -  ต าแหน่ง   พนักงานขับรถขยะ    

  -  ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ     

  -  ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ 

งบด าเนินงาน 50,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 324,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 461,000 บาท

งบบุคลากร 324,000 บาท

งบลงทุน 87,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 87,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 50,000 บาท

ค่าใชส้อย 50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบด าเนินงาน 175,000 บาท

เพือ่จ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ในการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อ  จ านวน  50,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ปี  2560  ข้อ  7  หน้า  33

ค่าวัสดุ 175,000 บาท

งานโรงพยาบาล 175,000 บาท

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองออกก าลังกาย 87,000 บาท

เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองออกก าลังกาย  หมู่ที ่ 1  บ้านท่าจ าปา  จ านวน   87,000  บาท     ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  7  หน้า  33     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 175,000 บาท

1. เพือ่เป็นค่าซ้ือสารก าจัดลูกน้ ายุงลาย    เพือ่ใช้ป้องกันยุงลายในการแพร่เชื้อโรคไข้เลือดออกในเขตพืน้ที่

ต าบลท่าจ าปา  จ านวน  100,000  บาท     ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ปี  2560  ข้อ  1  หน้า  32

2. เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการแพทย์ทีจ่ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือเคล่ือนย้ายผู้ป่วย  เพือ่ใช้ในศูนย์กู้

ชีพต าบลท่าจ าปา  จ านวน  15,000  บาท 

 3.  เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานก าจัดขยะ   จ านวน   30,000  บาท ปรากฏในแผนพัฒนา

สามป ี ป ี 2560  ข้อ  4  หน้า  112

 4.  ค่าจัดซ้ือวัสดุในการฝังกลบและก าจัดเชื้อรา และหนอนแมลงวัน  จ านวน   30,000  บาท  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  4  หน้า  112



รวม

รวม

รวม

จ านวน

ค่าใชส้อย 45,000 บาท

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 45,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 45,000 บาท

งบด าเนินงาน 45,000 บาท
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 เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันเพือ่ป้องกันยุงลายในการแพร่เชื้อโรคไข้เลือดออก  จ านวน  

45,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  1  หน้า  32
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เงินเดือนพนักงาน 642,075 บาท

งบบุคลากร 866,115 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 866,115 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 1,344,615 บาท
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 -  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม        

-  ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชน        

-  ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน     

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 158,040 บาท

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  

จ านวน  42,000  บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   จ านวน   158,040  บาท

เพือ่จ่ายเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จ านวน   24,000   บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 60,000 บาท

งบด าเนินงาน 431,000 บาท

ค่าตอบแทน 121,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าจ าปา   จ านวน    60,000   บาท   โดยถือปฏิบัติกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วน

ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557  และหนังสือกระทรวงหมดไทย  ด่วน

ทีสุ่ด  ที ่ มท  0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29  กันยายน  2557

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างซ่ึงมีสิทธิ

เบิกได้ตามระเบียบฯ จ านวน  15,000   บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน 36,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ จ านวน   36,000  บาท  

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบล  ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  จ านวน  

10,000   บาท     
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ค่าใชส้อย 190,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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โครงการมหาดไทยใส่ใจผู้สูงอายุ 80,000 บาท

โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 40,000 บาท

ค่าเดินทางไปราชการในประเทศ 70,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ  เช่น  ค่าเบีย้เล้ียง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าทีพ่ักและ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทีไ่ด้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ และเพือ่จ่ายเป็น

ค่าธรรม เนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ในการให้พนักงานและพนักงานจ้างไปอบรมสัมมนา  จ านวน   

70,000 บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  1   หน้า  121

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชนจ านวน   

40,000  บาท   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท  0891.4/ว 

1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  6  หน้า  99

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการมหาดไทยใส่ใจผู้สูงอาย ุ  จ านวน  80,000  บาท  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  18  หน้า  39

งบลงทุน 47,500 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 บาท

ค่าวัสดุ 120,000 บาท

วัสดุส านักงาน 60,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของทีเ่ป็นวัสดุเส่ือมสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ  เช่น  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ ์ ส่ิงพิมพ์

ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพิมพ ์ฯลฯ  เป็นต้น   จ านวน  60,000  บาท    ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 

2560  ข้อ  3  หน้า  118

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นจัดเก็บข้อมูล ,  หมึกและค่าจัดซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเ่กี่ยวกับ

การปฏิบัติงาน  อุปกรณ์เพิม่เติม ฯลฯ  เป็นต้น  จ านวน   60,000 บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 

2560  ข้อ  1  หน้า  118

ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ล้อเล่ือน 6,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 47,500 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ล้อเล่ือน   จ านวน  3  ตัว ๆ ละ  2,000  บาท  จ านวน   6,000  บาท   ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  2  หน้า  118



จ านวน

จ านวน

จ านวน

ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน 3,500 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน จ านวน 1  หลัง ๆ ละ  3,500  บาท  เป็นเงิน  3,500  บาท ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามป ี ปี  2560  ข้อ  2  หน้า  118     

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ 29,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 9,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  ความละเอียด  16  ล้านพิกเซล  จ านวน  9,000  บาท  

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ  ป ี พ.ศ.2559  ข้อ  5.5.3  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  

ข้อ  1  หน้า  118

เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ  จ านวน  1  ชุด ๆ ละ  29,000  บาท  จ านวน  29,000  

บาท   ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์และคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าป ี พ.ศ.2559       

ข้อ  9  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  1  หน้า  118



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

        เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล     ดังนี ้   

    -    ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง              

    -   ต าแหน่ง    นายช่างโยธา    
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เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,094,160 บาท

เงินเดือนพนักงาน 629,040 บาท

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 1,762,160 บาท

งบบุคลากร 1,094,160 บาท

  เพือ่เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    ดังนี้

-    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการ   

-    ต าแหน่ง   ผู้ช่วยช่างโยธา    

-    ต าแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน   42,000  บาท   

งบด าเนินงาน 617,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้าง/เงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง       ดังนี้

  -  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการ    

  -  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยช่างโยธา    

  -  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 60,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 363,120 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

ค่าตอบแทน 152,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 60,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา    จ านวน  60,000  บาท    โดยถือปฏิบัติกฎหมายและระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่

พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557  และหนังสือกระทรวงหมด

ไทย  ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท  0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29  กันยายน  2557

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างซ่ึงมีสิทธิเบิกได้

ตามระเบียบฯ   จ านวน   20,000   บาท  

 



จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ   จ านวน   42,000  บาท    

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ   จ านวน 

30,000  บาท   

1.  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินสถานีสูบน้ า  จ านวน  4  สถานีขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าจ าปา และครุภัณฑ์อื่น ๆ  จ านวน   50,000  บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  

13  หน้า  33

2.  เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ    จ านวน   30,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 

2560  ข้อ  4  หน้า  112

เพือ่จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในประเทศ  เช่น  ค่าเบีย้เล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   ทีไ่ด้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ และเพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม

และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ในการส่งพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างไปอบรมสัมมนา  จ านวน  

70,000   บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  1  หน้า  121    

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของทีเ่ป็นวัสดุเส่ือมสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ  เช่น  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ ์ ส่ิงพิมพ์ได้

จากการซ้ือหรือการจ้างพิมพ ์ฯลฯ  เป็นต้น  จ านวน  40,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  

ข้อ  3  หน้า  118

1. เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปล๊ักไฟฟ้า  และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ  เพือ่ใช้ปรับปรุง

ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในส านักงานและหมู่บ้านในเขตต าบลท่าจ าปา   และสายไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก   จ านวน   80,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  3  หน้า  118   

2. เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  จ านวน   20,000  บาท  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  3  หน้า  118

ค่าเช่าบ้าน 42,000 บาท
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รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 80,000 บาท

ค่าใชส้อย 150,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 บาท

วัสดุส านักงาน 40,000 บาท

ค่าวัสดุ 315,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการในประเทศ 70,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

  21,000 บาท

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน
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1. เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ปูนซีเมนต์  ทราย  ค้อน  เล่ือย ฯลฯ  อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกับการ

ก่อสร้างและซ่อมแซม  จ านวน  30,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  3  หน้า  118

2. เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือแอสฟัลท์ติกส าเร็จรูป  เพือ่ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตพืน้ทีต่ าบลท่าจ าปา  

จ านวน  100,000   บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  3  หน้า  118

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษต่อเนื่อง  หมึก  ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์  

แป้นพิมพ ์ และอุปกรณ์เพิม่เติม ฯลฯ  เป็นต้น  จ านวน   40,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 

2560  ข้อ  3  หน้า  118

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส ารวจ  เช่น  สีสเปรย ์ ตะปู  เชือกฟาง ฯลฯ  จ านวน  5,000  บาท  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  1  หน้า  118

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง 130,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 30,000 บาท

งบลงทุน 51,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 51,000 บาท

วัสดุส ารวจ 5,000 บาท

4,038,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน 4,038,000 บาท

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตบดิน 21,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดเคร่ืองตบดิน  จ านวน  1  เคร่ือง ๆ ละ  21,000  บาท   จ านวน  21,000  บาท  ตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ พ.ศ.  2559 ข้อ 1.4  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560 ข้อ 

3  หน้า  118

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียวของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าจ าปา 2 198,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียวสถานีสูบน้ าบ้านท่าจ าปา 2  หมู่ที ่5  บ้านท่าดอกแก้ว  ต าบลท่า

จ าปา   ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  5.00  เมตร    ตามแบบแปลนและรายการที ่อบต.ท่าจ าปาก าหนด  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  17  หน้า  120

 เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  ทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล           

ท่าจ าปา    จ านวน   30,000   บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  2  หน้า  118

งบลงทุน 4,038,000 บาท

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียวพร้อมก่อสร้างร้ัวของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า

บ้านท่าจ าปา 1
210,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียวพร้อมก่อสร้างร้ัวสถานีสูบน้ าบ้านท่าจ าปา 1 หมู่ที ่ 3 บ้านค า

พอก  ต าบลท่าจ าปา  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  5.00  เมตร   ตามแบบแปลนและรายการที ่อบต.ท่า

จ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  17  หน้า  120

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านค าพอก หมู่ที ่ 4 200,000 บาท

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแดง   หมู่ที ่15 500,000 บาท

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานชั้นล่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 350,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานชั้นล่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา รายละเอียดตามแบบ

แปลนและรายการที ่อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ปี  2560  ข้อ  14  หน้า  119

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านดอนแดงหมู่ที ่15 สายบ้านดอนแดง – บ้านค าพอก ขนาดผิวจราจร

กว้าง  5.00  เมตร  ยาว    210.00   เมตร หนา  0.15 เมตร  ลูกรังไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพืน้ที่

ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,050.00  ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต. ท่าจ าปา ก าหนด  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  68  หน้า  54

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านค าเตย หมู่ที ่16 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านท่าแต้ หมู่ที ่ 11 200,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านค าพอก  หมู่ที ่4   ถนนสายคึกฤทธิ ์จาก กม.ที ่

0+310  ถึง กม.ที ่0+395   ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 85.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง

ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพืน้ทีผิ่วถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 425.00 ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลน

และรายการที ่อบต. ท่าจ าปา ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  19  หน้า  48

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านท่าแต้  หมู่ที ่11  สายท่าแต้ – ห้วยทราย  

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมี

พืน้ทีผิ่วถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม.    รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต. ท่าจ าปา ก าหนด   

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  56  หน้า  52

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านค าเตย หมู่ที ่16 สายบ้านนางหวาน – ค า

เตยน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50  

เมตร  หรือมีพืน้ทีผิ่วถนนคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 212.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต. ท่าจ าปา 

ก าหนด  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการทีอ่บต.ท่าจ าปา ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 

2560  ข้อ  42  หน้า  51



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านค าพอก หมู่ที ่ 3 200,000 บาท

75

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนต้ิว หมู่ที ่10 42,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนต้ิว หมู่ที ่ 10 30,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านนาดอกไม้   หมู่ที ่12 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค าพอก  หมู่ที ่3   ถนนสายข้าง ศพด.บ้าน

ค าพอก  -  ดอนแดง   ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00  เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปีกปาก

ทางแยก ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืน้ทีผิ่วถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 432.00 ตร.ม.    รายละเอียด

ตามแบบแปลนและรายการที ่อบต. ท่าจ าปา ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560 ข้อ  10  หน้า  47

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านนาดอกไม้ หมู่ที ่12   ถนนสายป่าช้า – ไป

ป่าดงกระแสน  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว    53.00  เมตร หนา  0.15 เมตร  ลูกรังไหล่ทางข้าง

ละ 0.50  เมตร  หรือมีพืน้ทีผิ่วถนนคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 212.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.   

 ท่าจ าปา ก าหนด   ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  57  หน้า  52

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน  หมู่บ้านดอนต้ิว  หมู่ที ่10  สายทางเข้าบ้าน

นายตัน โยบุตดา  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 23.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 

0.20 เมตร หรือมีพืน้ทีผิ่วถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 69.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต. ท่าจ าปา 

ก าหนดปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  49  หน้า  52

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านห้วยพระ  หมู่ที ่ 14 200,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าจ าปา หมู่ที ่2 110,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนต้ิว หมู่ที ่10 ซอยทางเข้าบ้านนายศรี

ไพร  ศรีหะมงคล ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 32.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 

0.20 เมตร หรือมีพืน้ทีผิ่วคอนกรีตไม่น้อยกว่า 96.00 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต. ท่าจ าปา 

ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  50  หน้า  52

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  บ้านท่าจ าปา  หมู่ที ่2  เร่ิมจากบ้านนายปิยภัทร – ถนนริม

เขื่อนแม่น้ าโขง  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 

0.30 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 236.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที ่อบต. ท่า

จ าปา ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  6  หน้า  46

เพือ่ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านห้วยพระ หมู่ที ่14   สายรอบดอนปูต่า  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร   

ยาว  600.00  เมตร  งานดินถมคันทางหนาเฉล่ีย 0.30 เมตร งานลูกรังพืน้ผิวทาง หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม

วางท่อระบายน้ าคสล. 3 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการทีอ่บต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  132  หน้า  61
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จ านวน

จ านวน
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จ านวน

จ านวน

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พืน้ทีก่ารเกษตร  บ้านดอนต้ิว  หมู่ที ่ 10 80,000 บาท

76

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ริมทางภายในหมู่บ้าน  บ้านท่าจ าปา  หมู่ที ่2 66,000 บาท

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  คสล.ริมทางภายในหมู่บ้าน  บ้านห้วยพระ  หมู่ที ่ 9 200,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พืน้ทีก่ารเกษตรบ้านค าเตย  หมู่ที ่ 7 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสู่พืน้ทีก่ารเกษตร  บ้านดอนต้ิว หมู่ที ่10  สายนานายปิยภัทร  โยบุตดา ถึง

นานายศราวุธ ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร งานดินถมคันทาง หนาเฉล่ีย 0.60 เมตร   

งานลูกรังพืน้ผิวทาง หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ าคสล.  1 จุด   รายละเอียดตามแบบแปลน

และรายการทีอ่บต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  116  หน้า  60

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสู่พืน้ทีก่ารเกษตร  บ้านค าเตย หมู่ที ่7  สายบ้านค าเตย – ทุง่กระแต้   ขนาด

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 350.00 เมตร งานดินถมคันทาง หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร  งานลูกรังพืน้ผิวทาง 

หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า  คสล. 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต. ท่าจ าปา 

ก าหนด  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที ่ อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 

2560  ข้อ  234  หน้า  76

เพือ่จ่ายเป็นก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ริมทางภายในหมู่บ้าน  บ้านห้วยพระ  หมู่ที ่ 9  เร่ิมจากบ้านนายยศ  

สาเส็ง - บ้านนายเชียง    สาเส็ง ขนาดท่อระบายน้ า คสล. ? 0.60x1.00 เมตร ยาว  115.00  เมตร พร้อมบ่อ

พัก  จ านวน 11 บ่อ  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที ่อบต. ท่าจ าปา ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา

สามป ี ป ี 2560  ข้อ  255  หน้า  79

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ริมทางภายในหมู่บ้าน บ้านท่าจ าปา หมู่ที ่1 93,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ริมทางภายในหมู่บ้าน บ้านค าเตย หมู่ที ่16 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ริมทางภายในหมู่บ้าน  บ้านท่าจ าปา  หมู่ที2่  ริมทางข้าซอยข้าบ้าน

นางหอมจันทร์    ขนาดกว้าง ภายในราง 0.20  เมตร  ลึกเฉล่ีย   0.30  เมตร  ยาว  42.00  เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการทีอ่บต. ท่าจ าปา ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  

236 หน้า  76

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ริมทางภายในหมู่บ้าน  บ้านค าเตยหมู่ที ่16   เร่ิมจากบ้านนายวุฒิ

ชัย  ถึงบ้านนางพัน    ขนาดกว้างภายในราง 0.30 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร  ยาว 50.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 

1 บ่อ  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการทีอ่บต. ท่าจ าปา ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 

2560  ข้อ  252  หน้า  78

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ริมทางภายในหมู่บ้าน  บ้านท่าจ าปา  หมู่ที ่1 ซอยบ้านนายวิไล – 

ทางหลวง 212  ขนาดกว้างภายในราง 0.25  เมตร ลึก 0.40 เมตร  ยาว  50.00  เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนและรายการทีอ่บต. ท่าจ าปา ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ปี  2560  ข้อ  235  หน้า  76
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.ริมทางภายในหมู่บ้าน  บ้านท่าจ าปา หมู่ที ่2 24,000 บาท

77

โครงการขุดบ่อขยะ หมู่ที ่ 3 30,000 บาท

โครงการขุดบ่อขยะ หมู่ที ่ 10 35,000 บาท

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาดอกไม้    หมู่ที ่ 12 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ริมทางภายในหมู่บ้าน  บ้านท่าจ าปา  หมู่ที ่2  ซอยทางเข้าวัดศรี

สวัสด์ิ    ขนาดกว้าง ภายในราง 0.20  เมตร  ลึกเฉล่ีย   0.30  เมตร  ยาว  15.00  เมตร  รายละเอียดตาม

แบบแปลนและรายการทีอ่บต. ท่าจ าปา ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  236  หน้า  76

เพือ่จ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาดอกไม ้หมู่ที ่ 12  ปริมาณงานขุดเจาะบ่อบาล ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.00  นิ้ว ยาว  40.000 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที ่ อบต.ท่าจ าปา

ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  17  หน้า  84

เพือ่จ่ายเป็นค่าขุดบ่อขยะ  หมู่ที ่ 10  บ้านดอนต้ิว   ต าบลท่าจ าปา    รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ

ที ่ อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  1  หน้า  112

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที ่ 5 200,000 บาท

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที ่ 6 200,000 บาท

โครงการขุดลอกดินตะกอนรางระบายน้ า  คสล.ริมทางภายในหมู่บ้านท่าจ าปา    

หมู่ที ่ 1

20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าขุดบ่อขยะ  หมู่ที ่ 3  บ้านค าพอก  ต าบลท่าจ าปา    รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ

ที ่ อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  1  หน้า  112

เพือ่จ่ายเป็นค่าขุดลอกดินตะกอนรางระบายน้ า คสล.ริมทางภายในหมู่บ้านท่าจ าปา หมู่ที ่1 ปริมาณงานขุด

ลอกดินตะกอนหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ยาว 650.00 เมตร  จ านวน 19.50 ลบ.ม. พร้อมขนทิง้  รายละเอียดตาม

แบบแปลนและรายการที ่ อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  270  หน้า  81

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว  หมู่ที ่6   สายบ้านท่าดอกแก้ว – 

โรงเรียนชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว  เร่ิมจากบ้านนายสุข ค าเผือ – บ้านนายนิมิต  จอมแก้ว ขนาดผิวจราจร

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 85.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพืน้ทีผิ่วถนน 

คสล. ไม่น้อยกว่า 425.00 ตร.ม.    รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต. ท่าจ าปา ก าหนด  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  37  หน้า  50

เพือ่จ่ายเป็นซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้วหมู่ที ่5    สายบ้านท่าดอกแก้ว – 

โรงเรียนชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว  เร่ิมจากหน้าบ้านนายทองดี ถึง บ้านนางส าลี ขนาดผิวจราจร  5.00  

เมตร   ยาว  85.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  1.00  เมตร  หรือมีพืน้ทีผิ่วถนนคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 425.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที ่อบต. ท่าจ าปา ก าหนด  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  33  หน้า  50



จ านวน

จ านวนโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พืน้ทีก่ารเกษตรบ้านดอนแดง  หมู่ที ่ 8 150,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านปุง่แก    หมู่ที ่ 13 200,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

78

เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบ้านปุง่แก หมู่ที ่13  สายบ้านปุง่แก  – บ้านดง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 1400.00 เมตร งานถมลูกรังปรับพืน้ผิวทาง  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร    รายละเอียดตามแบบแปลน

และรายการทีอ่บต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  234  หน้า  76

เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังสู่พืน้ทีก่ารเกษตรบ้านดอนแดง  หมู่ที ่ 8  สายแยกจากถนนสายดอนแดง – 

ค าพอก  ไป ห้วยทราย  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  1,000.00  เมตร  งานถมลูกรังปรับพืน้ผิว

ทาง  หนาเฉล่ีย  0.20  เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.  1  จุด  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ

ที ่ อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  234   หน้า  76



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ   จ านวน   50,000  บาท  โดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท  0310.4/ว 2128  ลงวันที่  31  กรกฎาคม  2557  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  10  หน้า  119

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   จ านวน  

50,000  บาท  โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น  ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท  0810.3/ว 1102  

ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2557    ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  4  หน้า  42

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับประชาชนในต าบลท่าจ าปา  จ านวน  50,000  บาท ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  21  หน้า  117

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในชุมชน  จ านวน  100,000  บาท  ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามป ี ปี  2560  ข้อ  10  หน้า  119

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพทีดี่ระหว่างสมาชิกในครัวเรือน  

จ านวน  20,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  23  หน้า  36

โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในชุมชน 100,000 บาท

โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับประชาชนในต าบลท่าจ าปา 50,000 บาท

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000 บาท

โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 50,000 บาท

ค่าใชส้อย 270,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 270,000 บาท

งบด าเนินงาน 270,000 บาท

79

โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพทีดี่ระหว่างสมาชิกในครัวเรือน 20,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

80

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาดอกจ าปาเกมส์ต้านยาเสพติด  เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชนในพืน้ที่

ต าบลท่าจ าปาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด  จ านวน  130,000  บาท   ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  10  หน้า  38

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาช่อจ าปาเกมส์  เพือ่เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงาน  ผู้น า

ชุมชน , ผู้น าท้องถิ่นและประชาชนชาวต าบลท่าจ าปา   จ านวน   30,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสาม

ป ี ป ี 2560  ข้อ  11  หน้า  30

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท่าอุเทนสัมพันธ ์  จ านวน  30,000  บาท ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  16  หน้า  39

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  ส าหรับเยาวชนในต าบลท่าจ าปา  จ านวน   30,000  บาท  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  9  หน้า  38

1. เพือ่จ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนต้ิว  ตามโครงการแข่งขันกีฬา  4  ญ้อสัมพันธ ์ จ านวน  10,000  บาท   

ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท  0808.2/ว 3617  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามป ี ปี  2560  ข้อ  13  หน้า  39

2.  เพือ่จ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยพระ ตามโครงการแข่งขันกีฬา  3  โส้  จ านวน  10,000  บาท  ให้ถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  และ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท  0808.2/ว 3617  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559 ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  13  หน้า  39

ค่าใชส้อย 220,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 240,000 บาท

งบด าเนินงาน 220,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท่าอุเทนสัมพันธ์ 30,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬาช่อจ าปาเกมส์ 30,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬาดอกจ าปาเกมส์ต้านยาเสพติด

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท

เงินอุดหนุน 20,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 30,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

81

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ,ค่าด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพือ่ใช้ในงานพิธีทางศาสนา  รัฐ

พิธ ี และงานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ  จ านวน   20,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  

13 หน้า  106

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการแข่งเรือประเพณีต าบลท่าจ าปา  เพือ่เป็นการอนุรักษ์

วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น   จ านวน   100,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  3  

หน้า  104

เพือ่จ่ายอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอท่าอุเทน  ตามโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นอ าเภอท่าอุเทน  

ประจ าป ี 2560   จ านวน  50,000  บาท   ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท  0808.2/ว 

3617  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  8  หน้า  105

เพือ่จ่ายอุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลท่าจ าปา  ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   จ านวน  

338,000  บาท  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท  0808.2/ว 3617  ลงวันที่  24  

มิถุนายน  2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  1   หน้า  104

ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าจ้างเหมาต่าง ๆ 20,000 บาท

ค่าใชส้อย 120,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 508,000 บาท

งบด าเนินงาน 120,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 388,000 บาท

เงินอุดหนุน 388,000 บาท

โครงการแข่งเรือประเพณีต าบลท่าจ าปา 100,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน 338,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

งบกลาง 13,070,715 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 247,515 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 13,070,715 บาท

งบกลาง 13,070,715 บาท
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เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 บาท

เบีย้ยังชีพคนพิการ 3,004,800 บาท

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 9,152,400 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  จ านวน  

247,515   บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท  0809.5/ว 9 ลง

วันที ่ 22  มกราคม  2557  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2553  และหนังสือส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และ  

 ก.อบต.  ด่วนทีสุ่ด  ที่  มท  0809.5/ว 81  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557      

เพือ่จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอาย ุแบบขั้นบันได  ต้ังแต่อาย ุ 60  ปีขึ้นไป

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา

เพือ่จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ   ตามประกาศองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าจ าปา

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 255,000 บาท

ส ารองจ่าย 203,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา

เพือ่จ่ายกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่าง  ๆ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  เช่น  

ภัยต่าง ๆ ตามธรรมชาติ  ภัยอื่น ๆ ทีเ่กิดขึ้นโดยมิได้ต้ังใจ หรือเจตนาให้เกิด    ในเขตพืน้ทีต่ าบลท่าจ าปา  

จ านวน  203,000  บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  ด่วนมาก  ที ่ มท  0313.4/ว 667  ลงวันที่  12  

มีนาคม  2545  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที ่ มท  0808.2/ว 3456  ลงวันที่  19  มิถุนายน  

2558  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2/ว 3215  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2559  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  21  หน้า  45

    1. เพือ่จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  จ านวน  150,000  บาท  ให้ถือปฏิบัติตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท  0819.3/ว 2199  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  2552 

และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่  26 กรกฎาคม 2554       

 2.  เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  จ านวน   25,000  บาท  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท  0891.4/ว 2502  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2553  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ี ป ี 2560  ข้อ  22  หน้า  40

 3.  เพือ่จ่ายเป็นทุนการศึกษาให้แก่ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  1  ทุน ๆ ละ  40,000  บาท  จ านวน  2  ภาคเรียน   

จ านวน   80,000   บาท



จ านวน

  เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญเพือ่ช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  1%   ของประมาณ

การรายรับ  จ านวน   190,000  บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ  ที ่ มท  0808.5/ว 28  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2559

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 190,000 บาท
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