
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
สมัยสามัญที่  4  ครั้งที่  1/2558 

วันที่  11   เดือน   สิงหาคม    พ.ศ. 2558 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

********************************************* 
 
 รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายไกรเลิศ   ค าชนะ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 1 ไกรเลิศ   ค าชนะ  
2 นายกิตติคุณ   บุญพิมพ์ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 1 กิตติคุณ   บุญพิมพ์  
3 นายศิวะ   ยะวงษ์ศรี สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 2 ศิวะ   ยะวงษ์ศรี  
4 นางนฤมล    บุพจันโท สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 2 นฤมล    บุพจันโท  
5 นายนิมิตร   ซองทอง สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 3 นิมิตร   ซองทอง  
6 นายยุทธภูมิ   ทะลา สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 4 ยุทธภูมิ   ทะลา  
7 นายสืบศักดิ์   สุขวิพัฒน์ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 4 สืบศักดิ์   สุขวิพัฒน์  
8 นายวุฒิชัย   ละดอกท่า สมาชิกสภา  อบต. หมู่  5 วุฒิชัย   ละดอกท่า  
9 นายมานิตย์   ไชยประการ สมาชิกสภา  อบต. หมู่  5 มานิตย์   ไชยประการ  

10 นายไสว   ค าลี สมาชิกสภา  อบต. หมู่  6 ไสว   ค าลี  
11 นายวิเชียร    ท่าเข สมาชิกสภา  อบต. หมู่  6 วิเชียร    ท่าเข  
12 นายวีระชัย   ทองสืบสาย สมาชิกสภา  อบต. หมู่  7 วีระชัย   ทองสืบสาย  
13 น.ส.นิติยา   โยธาตร ี สมาชิกสภา  อบต. หมู่  7 นิติยา   โยธาตร ี  
14 นายโชคชัย   หลวงแก้ว สมาชิกสภา  อบต. หมู่  8 โชคชัย   หลวงแก้ว  
15 นายคต   หลวงแก้ว สมาชิกสภา  อบต. หมู่  8 คต   หลวงแก้ว  
16 นายเตียง   ชมพูพระ สมาชิกสภา  อบต. หมู่  9 เตียง   ชมพูพระ  
17 นายถนอม   ยางเบือก สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  9 ถนอม   ยางเบือก  
18 นายภูริภัทร   ศรีหะมงคล สมาชิกสภา  อบต. หมู่  10 ภูริภัทร   ศรีหะมงคล  
19 นายกีรติ   บุญเทียม สมาชิกสภา  อบต. หมู่  10 กีรติ   บุญเทียม  
20 นายสัญชัย   โคตรวัน สมาชิกสภา  อบต. หมู่  11 สัญชัย   โคตรวัน  
21 นายสมชาย   เขียวค้า สมาชิกสภา  อบต. หมู่  11 สมชาย   เขียวค้า  
22 นายพล   กิติศรีวรพันธ์ สมาชิกสภา  อบต. หมู่  12 พล   กิติศรีวรพันธ์  
23 นายสาคร   ล าลอง สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 12 สาคร   ล าลอง  
24 นายสังคม   บุญเทียม สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 13 สังคม   บุญเทียม  
25 นายจรัญ   มะแก้ว สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 13 จรัญ   มะแก้ว  
26 นายชาคริต   บุญเหลา สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 15 ชาคริต   บุญเหลา  
27 นายทองดี   หลวงแก้ว สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 15 ทองดี   หลวงแก้ว  
28 นายนพดล   ศรีวะรมย์ เลขานุการสภาฯ นพดล  ศรีวะรมย์  
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รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
ที ่ ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธีรวัช  ลีค าพอก สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 3 ธีรวัช   ลีค าพอก  
2 นายเชียง   ยางเบือก สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 14 เชียง   ยางเบือก  

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
ที ่ ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายวรลภย์   ศรีบุญเรือง นายก อบต.ท่าจ าปา วรลภย์   ศรีบุญเรือง  
2. นายพีรพล    โยธาตรี รองนายก อบต.ท่าจ าปา พีรพล    โยธาตรี  
3. นางอภิญญา   พรมชัยวงค์ เลขานุการนายก  อบต.ท่าจ าปา อภิญญา   พรมชัยวงค์  
4 นายพิเชษฐ์   ศรีวะรมย์ รองปลัด อบต.ท่าจ าปา พิเชษฐ์   ศรีวะรมย์  
5 นายมิตร    วรรณไชย ผอ.กองช่าง มิตร  วรรณไชย  
6 นางสาวสุพรรษา  สายสมคุณ หัวหน้าส านักปลัด สุพรรษา  สายสมคุณ  

 
เริ่มเปิดประชุมเวลา  09.30  น.   โดยมี นายกีรติ   บุญเทียม  เป็นประธานเปิดประชุม 

ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายกีรติ   บุญเทียม  1.   แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ยื่นใบลา   

จ านวน  2  ท่าน  คือ  นายเชยีง   ยางเบือก  และนายธีรวัช   ลีค าพอก 
2. แจ้งหนังสือที่ว่าการอ าเภอท่าอุเทน   ที่  นพ  0023.7/ว 2063  ลง 
วันที่  2  กรกฎาคม  2558  เรื่อง  สถานการณ์ไข้เลือดออกและความร่วมมือ
ในการเตรียมความพร้อมมาตรการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนก าจัดลูกน้ าในบ้านทุกสัปดาห์ โดยการ
ปูองกันตนเองไม่ให้ยุงกัด 
3. แจ้งหนังสือที่ว่าการอ าเภอท่าอุเทน  ที่  นพ  0418/ว 2066  ลงวันที่   
2  กรกฎาคม  2558  เรื่อง  ขอความร่วมมือในการด าเนินการปูองกันควบคุม
โรคมือ  เท้า  ปาก  ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีศูนย์เด็ก  ด าเนินการตามแนวทางการเตรียมความพร้อมตามมาตรการ
ปูองกันโรคมือ  เท้า  ปาก  ของกระทรวงสาธารณสุข 
4. แจ้งหนังสือโรงพยาบาลท่าอุเทน  ที่  นพ  0032.301/904  ลงวันที่   
15  กรกฎาคม  2558  เรื่องสรุปการส ารวจแหล่งน้ าเสี่ยง  เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการปูองกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ าในเขตรับผิดชอบต าบล 

 
 

/ระเบียบวาระ... 



-3- 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี  3  ครั้งที่  1/2558 
เมื่อวันที่   29  มิถุนายน  2558  

นายนพดล   ศรีวะรมย์ -   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่   1/2558  เมื่อวันที่ 
เลขานุการสภาฯ 29  มิถุนายน   2558  ให้ทีป่ระชุมทราบ 
มติที่ประชุม   มีมติให้การรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นายวีระชัย   ทองสืบสาย   -   ถนนขาด , เป็นหลุมเป็นบ่อ  ขอให้ผู้บริหารช่วยหาทางปรับปรุง   
ส.อบต.หมู่ที่  7   เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าผลผลิตทางการเกษตรมาจ าหน่ายได้ เนื่องจากฝน 

ตกหนัก 
นายถนอม   ยางเบือก   -   ถนนขาดเส้นวัดปุาแสงจันทร์  เนื่องจากฝนตกหนัก 
ส.อบต.หมู่ที่  9 
นายโชคชัย   หลวงแก้ว  -  เส้นทางหลวงสู่นานายสุวิทย์  ขาดสัญจรไม่ได้และเส้นทางจากโรงพยาบาล 
ส.อบต.หมู่ที่  8   ส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนแดง ถึงห้วยทราย  เนื่องจากฝนตกหนัก 
นายสืบศักดิ์  สุขวิพัฒน์   -  เส้นทางถนนคึกฤทธิ์  เป็นหลุมเป็นบ่อ  เนื่องจากฝนตกหนัก 
ส.อบต.หมู่ที่  4 
มติที่ประชุม   มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายกีรติ   บุญเทียม  -  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ได้เปิดประชุมสภาองค์การ 
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  สมัยสามัญท่ี  4  เพื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2559  ขอเชิญผู้บริหารแถลง 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

นายวรลภย์   ศรีบุญเรือง  -  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  ผู้บริหารได้จัดท างบประมาณรายจ่าย 
นายก อบต.   ประจ าปีเป็นแบบสมดุล  โดยด าเนินการจัดท าในรูปแบบระบบบัญชี 

คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  ซึ่งประมาณการ 
รายรับและรายจ่ายเป็นเงินจ านวน  33,500,000  บาท  โดยประมาณการ 
รายรับ  ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายได้ ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557   
จ านวน  16,738,000  บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป  ประมาณการ 
ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ.2557  จ านวน  16,762,000  บาท   
รวมประมาณการรายรับ  ปี  2559  จ านวน  33,500,000  บาท     ดังนี้ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป      รวม     12,598,124 บาท 
งบบุคลากร      รวม        7,587,124  บาท 
หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง    รวม      3,435,120  บาท 
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก    จ านวน         514,080    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล   จ านวน  514,080  บาท 
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ประเภทค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน    42,120   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล   จ านวน   42,120  บาท 
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  จ านวน   42,120    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน  42,120  บาท   
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล      จ านวน      86,400  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  86,400  
บาท 
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิก อปท.   จ านวน  2,750,400   บาท 

1.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นเงิน  
134,640  บาท 

2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
เป็นเงิน   110,160   บาท 

3.  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
เป็นเงิน   86,400   บาท 

4.  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
จ านวน  28  คน  เป็นเงิน  2,419,200  บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม 4,152,004    บาท 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน  2,177,640    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล    ดังนี้ 
  -   ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  476,560 บาท 
  -   ต าแหน่ง  รองปลัด อบต.   จ านวน  445,520 บาท 
  -  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด   จ านวน  269,880 บาท 
  -   ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน    จ านวน  242,700 บาท 
  -   ต าแหน่ง   นิติกร    จ านวน  242,700 บาท 
  -   ต าแหน่ง   บุคลากร    จ านวน  296,760 บาท 
  -   ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน  203,520 บาท 

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน    จ านวน  67,200 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน   67,200  บาท 

 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน   151,200      บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  ดังนี้ 

-   ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน   67,200 บาท 
-   ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน   42,000 บาท 
-   ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักปลัด   จ านวน   42,000 บาท 
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ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน  1,371,964    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง/เงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง   ดังนี้ 
  -  ต าแหน่ง  ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  198,720 บาท 

-  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล     จ านวน       112,800 บาท    
-  ต าแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์   จ านวน   159,240 บาท 

  -  ต าแหน่ง    ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธุรการ   จ านวน  155,520 บาท 
-  ต าแหน่ง    นักการ – ภารโรง      จ านวน      108,000 บาท      
-  ต าแหน่ง    พนักงานสูบน้ า (ภารกิจ)  จ านวน  153,240 บาท      
-  ต าแหน่ง   พนักงานสูบน้ า(ทั่วไป)  จ านวน  108,000 บาท 
-  ต าแหน่ง  คนสวน    จ านวน  108,000 บาท 
-  ต าแหน่ง   คนงานทั่วไป   จ านวน  108,000 บาท 
-  ต าแหน่ง  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก   จ านวน  160,444 บาท 

(ตามหนังสือด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 1223  ลงวนัที่  11  มิ.ย. 2555 ) 

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน  384,000       บาท 
 1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง   ดังนี้ 
  -  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล     จ านวน      24,000 บาท    

-   ต าแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์    จ านวน     24,000 บาท    
-  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถน้ า     จ านวน  24,000 บาท 
-   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการ    จ านวน           24,000 บาท 
-  ต าแหน่ง  พนักงานสูบน้ า (ภารกิจ)  จ านวน            24,000 บาท 
-  ต าแหน่ง  นักการภารโรง   จ านวน  12,000 บาท 
-  ต าแหน่ง  พนักงานสูบน้ า   จ านวน  12,000 บาท 
-  ต าแหน่ง   คนสวน    จ านวน  12,000 บาท 
-  ต าแหน่ง   พนักงานขับรถขยะ   จ านวน  12,000 บาท 
-  ต าแหน่ง   คนงานประจ ารถขยะ  จ านวน  2  อัตรา  จ านวน 24,000 บาท 
-  ต าแหน่ง   คนงานทั่วไป   จ านวน  12,000 บาท 
-  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย   จ านวน          168,000 บาท     

     (ตามหนังสือด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 1223  ลงวันที่  11  มิ.ย. 2555 ) 
 -  ต าแหน่ง    ผู้ดูแลเด็ก    จ านวน  12,000 บาท    
     (ตามหนังสือด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 1223  ลงวันที่  11  มิ.ย. 2555 ) 

งบด าเนินการ       รวม 3,985,500   บาท  
หมวดค่าตอบแทน      รวม   431,000    บาท 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน   200,000    บาท 
 1.  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง , 
ค่าตอบแทนอยู่เวรยามภายในหมู่บ้าน ,ค่าตอบแทนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนต าบลท่าจ าปา   ฯลฯ   
จ านวน   100,000  บาท    

/2. เพื่อจ่าย... 
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2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล , พนักงานครู 
องค์การบริหารส่วนต าบล , ลกูจ้างประจ าและพนักงานจ้างส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   จ านวน   
100,000   บาท   โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557  และหนังสือกระทรวงหมดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3072  
ลงวันที่  29  กันยายน  2557 
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  50,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ,ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ จ านวน  50,000   บาท 

ประเภทค่าเช่าบ้าน      จ านวน  81,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ จ านวน   81,000  บาท   

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน  100,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ  จ านวน  100,000   บาท      

หมวดค่าใช้สอย       รวม  1,590,000    บาท 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน    130,000     บาท 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในงานส านักปลัด  เช่น  ท าโล่รางวัล , ค่าจ้างพิมพ์ , ค่าจ้างถ่าย
เอกสารพร้อมเข้าเล่ม ฯลฯ  รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ   จ านวน   40,000  บาท   

2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ   เช่น  รณรงค์เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ  เช่น  เทศกาลปีใหม่  หรือเทศกาล  ปูายประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด การปกปูองสถาบันส าคัญ
ของชาติ  รวมถึงปูายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาลและหนังสือสั่งการ จ านวน   40,000 บาท    
 3.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน   
20,000  บาท   
 4.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรคมนาคม , โทรศัพท์ภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลและการสื่อสารอ่ืน ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวกับ
การใช้บริการ   จ านวน   30,000   บาท     

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   จ านวน  110,000     บาท 
1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองขององค์การบริหารส่วนต าบลในโอกาสต่าง ๆ การต้อนรับ 

ส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรทั้งภาครัฐ  /  เอกชน   กลุ่มต่าง ๆ การนิเทศงานหรือศึกษาดูงาน  ตรวจงานอื่น ๆ หรือ
มาด าเนินการกิจการอ่ืนอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  30,000  บาท   

2.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าจ าปาในโอกาสต่าง ๆ  จ านวน  50,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  12   
หน้า  94 
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3.   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหรือเป็นการสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มี 
การประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน  จ านวน   30,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  6  
หน้า  44 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
จ านวน 1,170,000  บาท 

1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล , พนักงานส่วนต าบล ,ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้างและสมาชิก อปพร.ในส านักปลัดที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ในการให้คณะผู้บริหาร , ส.อบต.  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า , พนักงานจ้าง
และสมาชิก อปพร.ต าบลท่าจ าปาไปอบรมสัมมนา  จ านวน   470,000 บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  
2559  ข้อ  12  หน้า  96 

2.    เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์  , หนังสือนิตยสารหรือเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  จ านวน  20,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559   
ข้อ  4  หน้า  93 

3.    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเลือกตั้งนายก / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าจ าปา  กรณีครบวาระ  ยุบสภา   แทนต าแหน่งที่ว่าง  จ านวน  600,000  บาท  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0890.4/ว 3992  ลงวันที่  2  ตุลาคม  2556  และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0890.4/468  ลงวันที่  17  มกราคม  2556   ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  14  หน้า  94 

4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพ้ืนที่สีเขียว  จ านวน   
10,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  6  หน้า  84 
 5.   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  อบต.สัญจร  พบประชาชน   จ านวน   20,000.-บาท  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  6  หน้า  93 
 6.   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข   จ านวน   50,000.-บาท  
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี  ปี  2559  ข้อ  5  หน้า  87 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน       180,000     บาท 
1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   

เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน แอร์  คอมพิวเตอร์  อาคาร  สถานที่ รถยนต์
ส่วนกลาง  รถน้ าเอนกประสงค์  รถอปพร. รถตักล้อยาง  รถกระเช้า ,รถบรรทุกขยะ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่า
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น    จ านวน   180,000   บาท    ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  15  
หน้า  94 

หมวดค่าวัสดุ       รวม        1,319,500       บาท 
ประเภทค่าวัสดุส านักงาน     จ านวน  505,200       บาท 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุเสื่อมสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ  เช่น  เครื่องเขียน  แบบ 
พิมพ์  สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น   จ านวน  150,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
ปี  2559  ข้อ  3  หน้า  93 
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2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2  บาน  จ านวน  2  หลัง ๆ ละ  4,900  บาท    จ านวน  
9,800 บาท    ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  3  หน้า  93 

3.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 3 – 6  จ านวน  3  ตัว ๆ ละ  4,000  บาท  จ านวน  
12,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  3  หน้า  93 

4.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานระดับ 3 – 6  จ านวน  5  ตัว ๆ ละ  1,500  บาท  จ านวน   
7,500  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  3  หน้า  93 

5.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม (สามขา)  ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า  25  นิ้ว  ปรับแรงลมได้  
3  ระดับ  , ปรับส่ายซ้าย – ขวา  และหยุดส่ายได้ตามต้องการ , ปรับระดับความสูงได้  และความเร็วรอบไม่น้อย
กว่า  920 รอบ/นาที   จ านวน  15  ตวั ๆ ละ  2,800  บาท   จ านวน   42,000   บาท  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  3  หน้า  93 

6.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก  ผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรดเอ  ขนาดไม่น้อยกว่า  50 x 51x81 
cm  น้ าหนักไม่น้อยกว่า  2.00  kg  จ านวน  1,245  ตวั ๆ ละ  220  บาท   จ านวน   273,900 บาท ใช้ใน
งานต่าง ๆ ในส านักงานและเพ่ือบริการประชาชนในต าบลท่าจ าปา   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  
3  หน้า  93 

7.   เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะขาเหล็กพับได้  หน้าโต๊ะปิดด้วยโฟเมก้าสีขาว  มีขอบ  กว้าง  75   เซนติเมตร  
ยาว  1.80  เมตร  สูง  75  เซนติเมตร  จ านวน  5   ตัว ๆ ละ  2,000  บาท     ใช้ในงานต่าง ๆ ในส านักงาน
และเพ่ือบริการประชาชนในต าบลท่าจ าปา  จ านวน  10,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  
ข้อ  3  หน้า  93 

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว     จ านวน  100,000       บาท 
1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ท าความสะอาด เช่น     ช้อน  ชาม   

แปรง  ไม้กวาด  แก้วน้ า  จานรอง  และ อุปกรณ์อ่ืน ๆ  จ านวน    60,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
ปี  2559  ข้อ  10  หน้า  94 

2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดและบรรจุถัง  เพ่ือให้บริการในส านักงานและประชาชนผู้มา 
ติดต่อราชการ  จ านวน   40,000  บาท  

 
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน              100,000    บาท 

1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  น้ ามันเบรก  ยางนอก – ใน  
รถยนต์ส่วนกลาง , รถ อปพร.,รถแทรคเตอร์ (ล้อยาง) ,รถน้ าเอนกประสงค์ ,รถจักรยนต์,รถบรรทุกขยะและรถ
กระเช้า   จ านวน   100,000  บาท    

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น    จ านวน  500,000     บาท 
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันเบนซิน  ดีเซล  น้ ามันเครื่อง  รถยนต์ส่วนกลาง , 
รถ อปพร. ,รถตักล้อยาง , รถกระเช้า , รถน้ าเอนกประสงค์ , รถบรรทุกขยะ , เครื่องตัดหญ้าและใช้ในการพ่น
หมอกควันเพื่อปูองกันการแพร่เชื้อโรคไข้เลือดออก  จ านวน   500,000 บาท       

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จ านวน  30,000     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ผ้า  สี  พู่กัน  กระดาษเขียนโปสเตอร์ และอ่ืน ๆ ฯลฯ  
จ านวน  30,000  บาท 

/ประเภทวัสดุ... 
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ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน  84,300       บาท 
1.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นจัดเก็บข้อมูล ,  หมึกและค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  อุปกรณ์เพ่ิมเติม  เป็นต้น  จ านวน   80,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  
2559  ข้อ  1  หน้า  93 

2.  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ  4,300  บาท   จ านวน   
4,300  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559 – 2561   ข้อ  17   หน้า  93 
หมวดค่าสาธารณูปโภค      รวม  645,000      บาท 
ประเภทค่าไฟฟ้า       จ านวน       500,000      บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาของส านักงานและสถานีสูบน้ าทั้ง   4  สถานี , ค่าไฟฟูาสาธารณะภายในหมู่บ้าน,ค่า
ไฟฟูาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าไฟฟูาโรงสูบน้ ารถดับเพลิง  อบต.ท่าจ าปา  จ านวน   500,000 บาท    

ประเภทค่าน้ าประปา      จ านวน  50,000       บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ในส านักงานท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา และศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก   จ านวน   50,000 บาท    

ประเภทค่าบริการโทรศัพท์     จ านวน  35,000       บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลที่ใช้ในการติดต่อราชการ   จ านวน   
35,000  บาท 

ประเภทค่าไปรษณีย์      จ านวน  20,000     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  เป็นต้น  
จ านวน   20,000 บาท    

ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จ านวน  40,000     บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และการสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ  จ านวน  40,000    บาท   
  
งบลงทุน       รวม  975,500       บาท 
หมวดครุภัณฑ์       รวม  975,500       บาท 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน     จ านวน  100,000       บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต้นท์    จ านวน   4  หลัง ๆละ  25,000 บาท ขนาดกว้าง   4.00  เมตร  ยาว  
8.00  เมตร ใช้ในงานต่าง ๆ  ในส านักงานและเพ่ือบริการประชาชนในต าบลท่าจ าปา  จ านวน  100,000  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  2  หน้า  93 

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน  800,000       บาท 
1.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซี ขับเคลื่อน  2  ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ   จ านวน  1  คัน ๆ ละ  787,000  บาท  ตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ประจ าปีงบประมาณ  2558  ข้อ  8.2.2  หน้า  14   จ านวน  787,000  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  2  หน้า  93 

/2.  เพ่ือจ่าย... 
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2.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มลมส าหรับเติมลมยาง  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ  13,000  บาท    
จ านวน  13,000  บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  2  หน้า  93 

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     จ านวน  20,000      บาท 
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย  จ านวน   2  เครื่อง ๆ ละ  10,000  บาท  จ านวน  
20,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  21  หน้า  36 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จ านวน  35,500       บาท 
1.  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  จ านวน  1  ชุด ๆ ละ  30,000  บาท   

ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ.2558  ข้อ  9  
จ านวน  30,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  2  หน้า  93 

2.  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  จ านวน  1  เครือ่ง ๆ ละ  5,500  บาท  ตามเกณฑ์ 
ราคากลางครุภัณฑ์และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ.2558  ข้อ  38  จ านวน  
5,500  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  2  หน้า  93 

ประเภทค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน  20,000      บาท 
 เพ่ือเป็นค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ซ่อมแซมบ ารุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่   จ านวน  
20,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  15  หน้า  94 

งบรายจ่ายอ่ืน       รวม  20,000       บาท 
หมวดรายจ่ายอ่ืน      รวม  20,000       บาท 
ประเภทรายจ่ายอ่ืน      จ านวน  20,000       บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดหนึ่งหมวดใด    เช่น  ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม  
ค่าภาษีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ  ค่าที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์  หรือสิ่งก่อสร้าง  หรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์  
หรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  ค่าจ้างศึกษาพัฒนาระบบบริหารจราจร  ค่าจ้างบริหารการจัดการระบบต่าง ๆ ส ารวจความ
พึงพอใจ  จ านวน   20,000  บาท    
 
งบเงินอุดหนุน       รวม         30,000        บาท 
หมวดเงินอุดหนุน      รวม         30,000       บาท 
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน     30,000         บาท 

เพ่ือจ่ายอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามโครงการศูนย์ประสานงานและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ  จ านวน   30,000  บาท  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว 74  ลงวันที่  8  มกราคม  2553  ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  ปี  2559  ข้อ  5  หน้า  93 
 
 
 
 

/งานบริหาร... 
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งานบริหารงานคลัง      รวม  2,438,890      บาท 
งบบุคลากร       รวม  2,048,590 บาท 
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า     รวม  2,048,590 บาท 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน  1,239,720 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล    ดังนี้ 
  -   ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง    จ านวน     367,080 บาท 
  -   ต าแหน่ง    นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน     275,760 บาท   
   -   ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       จ านวน      198,960  บาท   

  -   ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานพัสดุ    จ านวน     198,960 บาท 
 -   ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน     198,960 บาท 

 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน    จ านวน  72,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล      ดังนี้ 
  -    ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน      24,000 บาท 

-    ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานพัสดุ      จ านวน       24,000 บาท 
-    ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน      24,000       บาท 

ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน  42,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน   42,000  
บาท   

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน  598,870 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง/เงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง      ดังนี้ 

-   ต าแหน่ง    ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้     จ านวน       159,790 บาท   
-    ต าแหน่ง   ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จ านวน       161,400 บาท   
-    ต าแหน่ง   ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่พัสดุ       จ านวน       155,520 บาท 
-   ต าแหน่ง    ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธุรการ  จ านวน      122,160     บาท  

 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน  96,000 บาท 
 1.  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง      ดังนี้ 

-     ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้    จ านวน     24,000   บาท    
-    ต าแหน่ง  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จ านวน    24,000   บาท    
-    ต าแหน่ง  ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่พัสดุ       จ านวน     24,000   บาท    

  -    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  จ านวน           24,000       บาท 
 
 
 
 

/งบด าเนินงาน... 
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งบด าเนินการ       รวม  390,300 บาท 
หมวดค่าตอบแทน      รวม  120,000 บาท 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.      จ านวน  100,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างกองคลัง
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  จ านวน   100,000  บาท   โดยถือปฏิบัติกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557  และหนังสือ
กระทรวงหมดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29  กันยายน  2557 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างกอง
คลังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   จ านวน   10,000   บาท   

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน  10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ   

จ านวน  10,000 บาท    
 
หมวดค่าใช้สอย       รวม  110,000 บาท
 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น    จ านวน    
110,000  บาท 

1.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในส่วนการคลัง ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ในการส่งพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างไปอบรม
สัมมนา จ านวน   100,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  96 
 2.  โครงการบริการจัดเก็บภาษีเชิงรุก   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการจัดเก็บภาษีเชิงรุก  จ านวน  
10,000.-บาท   

หมวดค่าวัสดุ       รวม  160,300 บาท 
ประเภทวัสดุส านักงาน      จ านวน  100,300  บาท 

1.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุเสื่อมสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ  เช่น  เครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์  สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น   จ านวน   80,000   บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
ปี  2559  ข้อ  3 หน้า  93 

2.  เพ่ือค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2  บาน  จ านวน  2  หลัง ๆ ละ  4,900  บาท   จ านวน  9,800  
บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  3 หนา้  93 

3.  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน  จ านวน 3 หลัง ๆ ละ 3,500 บาท  จ านวน  
10,500 บาทปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  3 หน้า  93 
 
 

/ประเภทวัสดุ... 
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ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน  60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   หมึก  อุปกรณ์เพ่ิมเติม  เป็นต้น  จ านวน   60,000  บาท   

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1 หน้า  93 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม  410,400  บาท 
งบบุคลากร      รวม  410,400  บาท 
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า    รวม   410,400 บาท 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน    จ านวน  252,240 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
จ านวน 252,240  บาท 

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน  158,160         บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ต าแหน่ง   พนักงานขับรถน้ า   จ านวน   158,160   บาท 

งานเทศกิจ      รวม  30,000  บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม  30,000  บาท 
ประเภทเงินอุดหนุน     จ านวน  30,000  บาท 

 1.  เพ่ือจ่ายอุดหนุน ศตส.อ าเภอท่าอุเทน  ตามโครงการปูองกันและรักษาความเรียบร้อย   จ านวน   
20,000  บาท   ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว 74  ลงวันที่  8  
มกราคม  2553    ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  2  หน้า  44 

2.  เพ่ือจ่ายอุดหนุน  ศสต.อ าเภอท่าอุเทน  ตามโครงการอุดหนุนอ าเภอท่าอุเทนตามโครงการตั้งจุดตรวจ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์  ปี  2559  จ านวน   10,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  
2559  ข้อ 13 หน้า  45 
 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    รวม  223,300  บาท 
งบด าเนินการ      รวม  102,300   บาท 
หมวดค่าใช้สอย      รวม    85,000  บาท 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  จ านวน  85,000 บาท 
          1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนต าบลท่าจ าปา  ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ   จ านวน   35,000  บาท    

2.  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่   จ านวน   
20,000  บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.5/2208  
ลงวันที่  2  ธันวาคม  2557   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  15 หน้า  46 

3.  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์   จ านวน   
20,000  บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.5/2208  
ลงวันที่  2  ธันวาคม  2557   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  15 หน้า  46 

 
/เพื่อเป็นค่า... 
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 4.  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเติมสารเคมีดับเพลิง   จ านวน   10,000   บาท 

 หมวดค่าวัสดุ       รวม  17,300       บาท 
ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง     จ านวน  15,700       บาท 

1.  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อชุดดับไฟแบบชุดหมี ปูองกันความร้อนระดับท่ัวไป  จ านวน  3  ชุด ๆ ละ  4,500  
บาท   13,500  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  3 หน้า  93 

2.  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิง  จ านวน  2  ถัง ๆ ละ   1,100  บาท    จ านวน  2,200  บาทปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  3  หน้า  93 

 
ประเภทวัสดุสนาม      จ านวน  1,600  บาท 
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์เฝือกคอชนิดแข็ง   จ านวน   1  อัน ๆ ละ  1,600  บาท   จ านวน   1,600  
บาทปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  3  หน้า  93 
 
งบลงทุน       รวม  86,000 บาท 
หมวดครุภัณฑ์       รวม  86,000 บาท 
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   จ านวน  23,000 บาท 

1.  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเบาะรองนอนผู้ปุวย   จ านวน   1  อัน ๆ ละ  6,000  บาท   จ านวน   6,000  
บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  2  หนา้  93 
 2.  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเปลสนาม   จ านวน   1  อัน ๆ ละ  8,000  บาท   จ านวน   8,000  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  2  หน้า  93 
 3.  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อชุด Oxygen พร้อมสาย   จ านวน  1  ชุด ๆ ละ  9,000  บาท  จ านวน  9,000  
บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  2  หนา้  93 

ประเภทเครื่องดับเพลิง      จ านวน  63,000 บาท 
 1.  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง  ขนาด  2.5  นิ้ว  ยาว  20  เมตร   จ านวน  35,000  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  2  หน้า  93 
 2.  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง   ขนาด  1.5  นิ้ว  ยาว  20  เมตร   จ านวน  20,000  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  2  หน้า  93 
 3.  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิงชนิด CO2.  จ านวน  1  ถัง ๆ ละ  8,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  ปี  2559  ข้อ  2  หน้า  93 

งบเงินอุดหนุน       รวม  35,000 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน      รวม  35,000 บาท 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ     จ านวน  35,000 บาท 
           เพ่ือจ่ายอุดหนุนศูนย์ อปพร.อ าเภอท่าอุเทน  ตามโครงการฝึกอบรม อปพร. อ าเภอ  จ านวน   35,000   
บาท  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว 74  ลงวันที่  8  มกราคม  
2553   ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี ป ี 2559  ข้อ  1  หนา้  44 
 
 

/แผนงาน... 
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   รวม  278,700 บาท 
งบบุคลากร      รวม  242,700 บาท 
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า    รวม  242,700 บาท 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน    จ านวน  242,700 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา   จ านวน   242,700   บาท 
 
งบด าเนินการ       รวม    36,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย       จ านวน    36,000 บาท 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  จ านวน  36,000  บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครู  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  จ านวน  18  คน ๆ ละ   2,000.-บาท   จ านวน   36,000   บาท    
 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    รวม 8,096,976 บาท 
งบด าเนินการ       รวม 4,168,176 บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม 1,700,400 บาท 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น   จ านวน   1,700,400  
บาท 
          1.  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   เช่น  วัสดุ – อุปกรณ์ของเล่นเด็ก , ขนม , 
อุปกรณ์การเรียน , อุปกรณ์การเล่นกีฬาและของขวัญในการจัดกิจกรรม รวมทั้งรายการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  จ านวน   
60,000   บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  5  หน้า  75 
 2.  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  
50,000.-บาท 
 3.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   เพื่อให้เด็ก
ได้รับสารอาหารครบ  5  หมู่   (ตามเอกสารแนบท้าย)   จ านวน  1,590,400   บาท  ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  79 

หมวดค่าวัสดุ       รวม 2,467,776   บาท 
ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)     จ านวน   2,467,776      บาท 
   เพ่ือเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา , 
เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาที่  1 – 6    ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนเพื่อพัฒนาการที่ดีและมีสุขภาพที่
สมบูรณ์แข็งแรง (ตามเอกสารแนบท้าย)  จ านวน  2,467,776  บาท  ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  2  หน้า  79 
 
 

/งบเงินอุดหนุน... 
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งบเงินอุดหนุน       รวม 3,928,800      บาท 
หมวดเงินอุดหนุน      รวม 3,928,800      บาท 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ     จ านวน   3,928,800    บาท 
          1. เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าจ าปา   ตามโครงการอาหารกลางวัน  เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง   จ านวน   148,000  บาท ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  79 
          2.   เพ่ือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว   ตามโครงการอาหารกลางวัน  เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพท่ีดีและแข็งแรง  จ านวน  1,288,000  บาท ทั้งนี้  จะ
เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  
1  หน้า  79 
          3. เพ่ือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาดอกไม้   ตามโครงการอาหารกลางวัน  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง  จ านวน   104,800   บาท  ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  79 
           4. เพ่ือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยพระ    ตามโครงการอาหารกลางวัน  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง   จ านวน   692,000 บาท  ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  79 
 5.   เพ่ือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนแดง    ตามโครงการอาหารกลางวัน  เพื่อให้เด็กนักเรียน 
ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง  จ านวน   480,000  บาท  ทั้งนี้  จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  
หน้า  79 
          6.   เพ่ือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนติ้ว   ตามโครงการอาหารกลางวัน  เพ่ือให้เด็กนักเรียน 
ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง  จ านวน   340,000  บาท  ทั้งนี้  จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  
หน้า  79 
          7.  เพ่ือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าแต้ปุุงแก   ตามโครงการอาหารกลางวัน  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง  จ านวน   320,000  บาท  ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  79 
          8.   เพ่ือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านค าเตย    ตามโครงการอาหารกลางวัน  เพ่ือให้เด็กนักเรียน 
ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง  จ านวน   556,000   บาท  ทั้งนี้  จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  
หน้า  79 
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งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ     รวม  50,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน       รวม  50,000 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน      รวม  50,000 บาท 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ     จ านวน  50,000 บาท 

1. เพือ่จ่ายอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่าจ าปา   ตามโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ  จ านวน   
20,000  บาท   ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว 74  ลงวันที่  8  
มกราคม  2553    ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  4  หน้า  75 
          2. เพื่อจ่ายอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่าจ าปา   ตามโครงการกลุ่มกีฬาเครือข่ายท่าจ าปา  จ านวน  
30,000  บาท  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว 74  ลงวันที่  8  
มกราคม  2553  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  19  หน้า  41 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    รวม  474,000 บาท 
งบบุคลากร       รวม  324,000 บาท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     จ านวน  324,000 บาท 
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง     จ านวน  324,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง  ดังนี้ 
  -  ต าแหน่ง   พนักงานขับรถขยะ   จ านวน  108,000 บาท 
  -  ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ    จ านวน  108,000 บาท 
  -  ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ   จ านวน  108,000 บาท 

งบด าเนินการ       รวม  100,000 บาท 
หมวดค่าวัสดุ       จ านวน  100,000 บาท 
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว     จ านวน  100,000 บาท 
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อถังขยะแบบมีฝาปิด  ขนาด  120  ลิตร  แบบกลม  จ านวน  100  ใบ ๆ ละ  1,000  
บาทจ านวน   100,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  3  หน้า  87 

งบลงทุน       รวม  50,000 บาท 
หมวดครุภัณฑ์       จ านวน  50,000 บาท 
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา      จ านวน  50,000 บาท 
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกก าลังกาย  หมู่ที่  2  จ านวน   50,000  บาท   ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  7  หน้า  39 

งานโรงพยาบาล       รวม  175,000 บาท 
งบด าเนินการ       รวม  175,000 บาท 
หมวดค่าวัสดุ       รวม  175,000 บาท 
ประเภทวัสดุการแพทย์      จ านวน  175,000 บาท 
         1. เพ่ือเป็นค่าซื้อสารก าจัดลูกน้ ายุงลาย    เพื่อใช้ปูองกันยุงลายในการแพร่เชื้อโรคไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่
ต าบลท่าจ าปา  จ านวน  80,000  บาท    ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  33 

/2. เพื่อเป็นค่า... 
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         2. เพ่ือเป็นค่าซื้อน้ ายาเคมีภัณฑ์     เพื่อใช้ปูองกันยุงลายในการแพร่เชื้อโรคไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่ต าบล
ท่าจ าปา  จ านวน   20,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  33 
         3. เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการแพทย์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือเคลื่อนย้ายผู้ปุวย  เพ่ือใช้ใน
ศูนย์กู้ชีพต าบลท่าจ าปา  จ านวน  15,000  บาท  
 4.  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานก าจัดขยะ   จ านวน   30,000  บาท 
 5.  ค่าจัดซื้อวัสดุในการฝังกลบ , ก าจัดเชื้อรา  และหนอนแมลงวัน   จ านวน   30,000  บาท   

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   รวม  207,500 บาท 
งบด าเนินการ       รวม  45,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม  45,000 บาท 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  45,000  บาท 
         1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันเพ่ือปูองกันยุงลายในการแพร่เชื้อโรคไข้เลือดออก  จ านวน  
45,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  2  หน้า  33 

งบเงินอุดหนุน       รวม  162,500 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน      รวม  162,500 บาท 
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน     จ านวน  162,500 บาท 
         1. เพ่ือจ่ายอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)   จ านวน   15   หมู่บ้าน ๆ ละ  7,500  
บาทในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าจ าปา   เพื่อเป็นการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานระดับหมู่บ้าน / ชุมชน   จ านวน  
112,500  บาท  ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  6  หน้า  34 
         2.  เพื่อจ่ายอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขต าบลท่าจ าปา   ตามโครงการอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลท่าจ าปา  เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ อสม.เชี่ยวชาญ     จ านวน  50,000  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  7 หน้า  34 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  รวม      1,338,440 บาท 
งบบุคลากร      รวม        977,340  บาท 
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า    รวม        977,340  บาท 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน    จ านวน        780,060  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 
  -     ต าแหน่ง   หวัหน้าส่วนสวัสดิการสังคม   จ านวน 278,820   บาท    

-  ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชน     จ านวน    302,280   บาท 
-  ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน    จ านวน    198,960   บาท 

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   จ านวน  24,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จ านวน  
24,000  บาท 
 

/ประเภทเงิน... 
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ประเภทเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง     จ านวน  149,280 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   จ านวน   149,280  บาท 
ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน    24,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จ านวน   24,000   
บาท 

งบด าเนินการ       รวม  361,100 บาท 
หมวดค่าตอบแทน      รวม           121,000  บาท 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน             60,000         บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างส่วน
สวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   จ านวน    60,000   บาท   โดยถือปฏิบัติกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557  และ
หนังสือกระทรวงหมดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29  กันยายน  2557 
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  15,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ จ านวน  15,000   บาท 
ประเภทค่าเช่าบ้าน      จ านวน  36,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ จ านวน   36,000  บาท   
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน  10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  จ านวน  
10,000   บาท 

หมวดค่าใช้สอย       รวม 110,000     บาท 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  จ านวน   110,000  
บาท 

1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ และเพ่ือจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ในการให้พนักงานและพนักงานจ้างไปอบรมสัมมนา  จ านวน   
70,000 บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  96 

2.    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   จ านวน   40,000  บาท    

หมวดค่าวัสดุ       รวม        130,100        บาท 
ประเภทค่าวัสดุส านักงาน     จ านวน          75,800        บาท 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุเสื่อมสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ  เช่น  เครื่องเขียน  แบบ 
พิมพ์  สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น   จ านวน  50,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   
ปี  2559  ข้อ  3  หน้า  93 
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2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2  บาน  จ านวน  2  หลัง ๆ ละ  4,900  บาท    จ านวน  
9,800 บาท    ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  3  หน้า  93 

3.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 3 – 6  จ านวน  1  ตัว ๆ ละ  4,000  บาท  จ านวน  
4,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  3  หน้า  93 

4.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานระดับ 3 – 6  จ านวน  1  ตัว ๆ ละ  1,500  บาท  จ านวน   
1,500  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  3  หน้า  93 

5.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน  จ านวน  3  หลัง ๆ ละ  3,500  บาท  จ านวน  
10,500  บาท     ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  3  หน้า  93 

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน  54,300 บาท 
1.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นจัดเก็บข้อมูล ,  หมึกและค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  อุปกรณ์เพ่ิมเติม  เป็นต้น  จ านวน   50,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  
2559  ข้อ  1  หน้า  93 

2.  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ  4,300  บาท   จ านวน    
4,300  บาท  ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ.2558  
ข้อ  38   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  36  หน้า  15  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  
ข้อ  1  หน้า  93 

งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์    รวม  10,000 บาท 
งบอุดหนุน       รวม  10,000 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน      รวม  10,000 บาท 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ     จ านวน  10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายอุดหนุนศูนย์กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคเอดส์  ตามโครงการช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์และผู้
ติดเชื้อ HIV   จ านวน  10,000  บาท   ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  
0808.2/ว 74  ลงวันที่  8  มกราคม  2553    ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  2  หน้า  38 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    รวม   1,575,740      บาท 
งบบุคลากร       รวม   1,045,440           บาท 
หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)     รวม   1,045,440           บาท 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จ านวน     592,560      บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล     ดังนี้ 
  -    ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง           จ านวน         369,480 บาท   
    -   ต าแหน่ง    นายช่างโยธา          จ านวน   223,080 บาท   

ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน  42,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน   42,000  
บาท 

/ค่าตอบแทน... 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน  350,880  บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง/เงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง       ดังนี้ 
  -  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ   จ านวน  130,080 บาท 
  -  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยช่างโยธา   จ านวน  112,800 บาท 
  -  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟูา   จ านวน  108,000 บาท 

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน  60,000 บาท 
         เพ่ือเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    ดังนี้ 

-    ต าแหน่ง  ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธุรการ  จ านวน   24,000 บาท 
-    ต าแหน่ง   ผู้ช่วยช่างโยธา   จ านวน  24,000 บาท 
-    ต าแหน่ง   ผู้ชว่ยช่างไฟฟูา   จ านวน  12,000 บาท 

งบด าเนินการ       รวม  530,300 บาท 
หมวดค่าตอบแทน      รวม  172,000 บาท 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท จ านวน  50,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล  และพนักงาน
จ้างกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา    จ านวน  50,000  บาท    โดยถือปฏิบัติกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29  กันยายน  2557 

 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิ

เบิกได้ตามระเบียบฯ   จ านวน   30,000   บาท    

ประเภทค่าเช่าบ้าน      จ านวน  42,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ   จ านวน   42,000  บาท     

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน  50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ   จ านวน 

50,000  บาท    

หมวดค่าใช้สอย       รวม          120,000 บาท 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน  50,000  บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินสถานีสูบน้ า  จ านวน  4  สถานีของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  จ านวน   50,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   
ปี  2559  ข้อ  16  หน้า  95 
 
 
 

/ประเภทรายจ่าย... 



-22- 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน  จ านวน  70,000  บาท 
1.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและ 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในส่วนโยธา  ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ และ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ในการส่งพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างไปอบรม
สัมมนา  จ านวน  70,000   บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หนา้  96 
         

หมวดค่าวัสดุ       รวม   238,300  บาท 
ประเภทวัสดุส านักงาน      จ านวน    63,300  บาท 

1.   เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุเสื่อมสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ  เช่น  เครื่องเขียน  แบบพิมพ์  
สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น  จ านวน  50,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559 
ข้อ  1  หน้า  93 

2.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอสาร  2  บานเปิด  จ านวน 2 หลัง ๆ ละ  4,900  บาท จ านวน  
9,800  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  93 

3.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก  จ านวน  1  หลัง ๆ ละ  3,500  บาท  จ านวน  3,500  
บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หนา้  93 

ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     จ านวน  100,000  บาท 
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟูา  สายไฟฟูา  ปลั๊กไฟฟูา  และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาอ่ืน ๆ  เพ่ือใช้

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาภายในส านักงานและหมู่บ้านในเขตต าบลท่าจ าปา   และสายไฟฟูาภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน   80,000  บาท       

2. เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา  จ านวน   20,000  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  15  หน้า  94 

ประเภทวัสดุก่อสร้าง      จ านวน  30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ปูนซีเมนต์  ทราย  ค้อน  เลื่อย ฯลฯ  อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการ
ก่อสร้างและซ่อมแซม  จ านวน  30,000  บาท 

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน  40,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  หมึก  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แปูนพิมพ์  
และอุปกรณ์เพ่ิมเติม  เป็นต้น  จ านวน   40,000  บาท    ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  
93 

ประเภทวัสดุส ารวจ      จ านวน  5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส ารวจ  เช่น  สีสเปรย์  ตะปู  เชือกฟาง ฯลฯ  จ านวน  5,000  บาท  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  93 
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งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน       รวม  3,747,000 บาท 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม  3,747,000 บาท 
ประเภทอาคารต่างๆ      จ านวน    186,000 บาท 

1.  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน   30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  8  ศูนย์  ที่อยู่ในความ 

รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด 
2.  ค่าปรับปรุงห้องน้ าและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแต้   จ านวน  79,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ าและฝูาเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแต้   รายละเอียดตาม 
แบบแปลน  อบต.ท่าจ าปาก าหนด 

3.  ค่าปรับปรุงห้องน้ าและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งสว่าง   จ านวน  77,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ าและฝูาเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งสว่าง   รายละเอียด 

ตามแบบแปลน  อบต.ท่าจ าปาก าหนด 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    จ านวน  3,313,000 บาท 
 1.  ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิว AC   สายทางเข้าวัดจอมแจ้งบ้านท่าจ าปา  หมู่ที่  1 
จ านวน  198,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิว AC  สายทางเข้าวัดจอมแจ้งบ้านท่าจ าปา   
หมู่ที่  1  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางด าเนินการ   128.00  เมตร    รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. 
ท่าจ าปาก าหนด   
 2.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  2  บ้านท่าจ าปา  สายแยกทางหลวง  212  ไปเขื่อน
เรียงหินริมแม่น้ าโขง (ซอยพิมพ์พันธ์)  จ านวน  150,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  2  บ้านท่าจ าปา  สายแยกทาง 
หลวง  212  ไปเขื่อนเรียงหินริมแม่น้ าโขง (ซอยพิมพ์พันธ์)  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
80.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลูกรังไหล่ทาง  0.20  เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  320  ตาราง
เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  51  
หน้า  27 

3. ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กริมทางภายในหมู่บ้านค าพอก  หมู่ที่  3  สายหน้า 
บ้านนายอุทัย  มาธาตุ   จ านวน  172,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กริมทางภายในหมู่บ้านค าพอก   
หมู่ที่  3  สายหน้าบ้านนายอุทัย  มาธาตุ  ขนาดกว้างภายใน   0.40  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.50  เมตร  ยาว  
50.00  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2560 ข้อ  
106 หน้า  63 

4. ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กริมทางภายในหมู่บ้านค าพอก  หมู่ที่  4  สายเริ่ม 
จากหน้าบ้านนายค าไหว  สอนซ้ายไปบ้านนางเพียง  สอนซ้าย  จ านวน   200,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กริมทางภายในหมู่บ้านค าพอก  หมู่ที่  4  
สายเริ่มจากหน้าบ้านนายค าไหว  สอนซ้ายไปบ้านนางเพียง  สอนซ้าย  ขนาดกว้างภายใน  0.40  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
0.45  เมตร  ยาว  60.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  ปี  2560  ข้อ  107  หน้า  63 
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5. ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กริมทางภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว  หมู่ที่  5  เริ่ม 
จากหน้าบ้านนายทองดี  โพชะโน ถึงบ้านนายอ านวย    จ านวน  100,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กริมทางภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว  หมู่ที่  5  
เริ่มจากหน้าบ้านนายทองดี  โพชะโน ถึงบ้านนายอ านวย   ขนาดกว้างภายใน  0.40  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.40  
เมตร  ยาว  39.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  
2559  ข้อ  120  หน้า  65 
 6.   ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิว AC   สายบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่  5  สายหลังท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   จ านวน   220,000   บาท 
  เพ่ือเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิว  AC สายบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่  5  สายหลังที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  120.00  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า  600  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  4  หน้า  98  

7.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่  6 สายนานายหน  คงเหลา ถึงสวนนางพัชรี  ฟอง
แก้ว   จ านวน   130,000  บาท    
  เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่  6  สายนานายหน  คงเหลา  ถึงสวนนาง
พัชรี   ฟองแก้ว  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  450.00  เมตร  ลูกรังรองพ้ืนทางหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ดินถม
รองพ้ืนทางหนาเฉลี่ย  0.30  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  ปี  2559 – 2561   ข้อ  47  หน้า  54 
 8.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่  8  บ้านดอนแดง  สายนานายเร็ต  วะโลลม  ถึง
สวนนางซู  พะมี  จ านวน   100,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่  8  บ้านดอนแดง  สายนานายเร็ต  
วะโลลม  ถึงสวนนางซู  พะมี   กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  250.00  เมตร  ลูกรังรองพ้ืนทางหนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร  ดินถมรองพื้นหนาเฉลี่ย  0.30  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  33  หน้า  52 
 9.  ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้านเริ่มจากหน้าบ้านนายเซียง  สาเส็ง  ไปบ้านนางสิ่ว  ชมภู
พระ  หมู่ที่  9    จ านวน  200,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้านเริ่มจากหน้าบ้านนายเซียง  สาเส็ง  ไปบ้าน
นายสิ่ว  ชมพูพระ  หมู่ที่  9  ขนาดกว้างภายใน  0.50  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.50  เมตร  ยาว  58.00  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  112   
หน้า  64 
 10.  ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนติ้ว  หมู่ที่  10  สายบ้านนางมง  
ถึงบ่อประปา   จ านวน   110,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนติ้ว  หมู่ที่  10  สาย
บ้านนางมง  ถึงบ่อประปา  ขนาดกว้างภายใน  0.30  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.30  เมตร  ยาว  52.00  เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  113   
หนา้  64 
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 11.  ค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนติ้วไปโรงเรียนท่าจ าปาวิทยา   จ านวน   
90,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนติ้วไปโรงเรียนท่าจ าปาวิทยา  
ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  70.00 เมตร  หนา  0.10 เมตร  ลกูรังไหล่ทาง  0.50  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  280  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559 – 2561   ข้อ  12  หนา้  98 
 12.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  11  บ้านท่าแต้  จากบ้านท่าแต้ไปแม่น้ าสงคราม    
จ านวน  100,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  11  บ้านท่าแต้  จากบ้านท่าแต้ไปแม่น้ า
สงคราม  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  55.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลูกรังไหล่ทาง  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  220  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าจ าปา
ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559 – 2561   ข้อ  19   หน้า  50 
 13.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  12  บ้านนาดอกไม้  สายทางบ้านนาดอกไม้  ไป
ประปาหมู่บ้าน   จ านวน   200,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  12  บ้านนาดอกไม้  สายบ้านนาดอกไม้
ไปประปาหมู่บ้าน  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  105.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
ลูกรังไหล่ทาง  0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสรมิไม่น้อยกว่า  420.00  ตารางเมตร   รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2558 – 2560   ข้อ  22  หนา้  57 

14.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่  13  บ้านปุ่งแก  สายนานางเวียงชัยไปบ้านค าเตย  หมู่ที่  7   
จ านวน  100,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่  13  บ้านปุุงแก  สายนานางเวียงชัยไปบ้านค าเตย   
หมู่ที่  7  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  580.00  เมตร  ลูกรังรองพ้ืนทางหนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2558  ข้อ  25  หน้า  57 
 15.  ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยพระ  หมู่ที่  14  สายบ้านนาย
มาน  ชมภูพระ ไปบ้านนายมิตร  อุเทนจันทร์   จ านวน   200,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยพระ  หมู่ที่  14  
สายบ้านนายมาน  ชมภูพระ  ไปบ้านมิตร   อุเทนจันทร์  ขนาดกว้างภายใน  0.40  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.45  เมตร  
ยาว  60.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559 
– 2561 ข้อ  27  หน้า  51 
 16.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  15  บ้านดอนแดง  สายบ้านดอนแดงไปห้วยปลาฝา  
จ านวน  200,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  15  บ้านดอนแดง  สายบ้านดอนแดงไป
ห้วยปลาฝา  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  105.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลูกรังไหล่
ทาง  0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว้า  420  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่า
จ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559 - 2561  ข้อ  27  หน้า  51 
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 17  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคาร อปพร.องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   
จ านวน  96,000  บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคาร  อปพร.องค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าจ าปา  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตพ้ืนที่รวม  212  ตารางเมตร  หนา  0.15  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ท่าจ าปาก าหนด 
 18.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าท่าจ าปา 3  หมู่ที่  2  จ านวน  31,000  
บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านท่าจ าปา 3  หมู่ที่  2  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  91.00  เมตร  ลูกรังรองพ้ืนหนา  0.20  เมตร   รายละเอียดตามแบบ
แปลน  อบต.ท่าจ าปาก าหนด 
 19.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าท่าจ าปา  2  หมู่ที่  5  จ านวน   4,000  
บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านท่าจ าปา  2  หมู่ที่  5  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  25.00  เมตร  ลูกรังรองพ้ืนหนา  0.20  เมตร   รายละเอียดตามแบบ
แปลน  อบต.ท่าจ าปาก าหนด 
 20.  ค่างานขุดลอกห้วยกระทาด  หมู่ที่  7  บ้านค าเตย  ต าบลท่าจ าปา   จ านวน   200,000  
บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่างานขุดลอกห้วยกระทาด  หมู่ที่  7  บ้านค าเตย  ต าบลท่าจ าปา  กว้าง  40.00  
เมตร  ยาว  58.00  เมตร  ลึก  3.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  ปี  2560   ข้อ  46  หน้า  100 
 21.  ค่าขุดบ่อขยะ   ต าบลท่าจ าปา   จ านวน   100,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดบ่อขยะ  ต าบลท่าจ าปา   รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ท่าจ าปา  ก าหนด  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559   ข้อ  1  หน้า  87 
 22.  ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  13  บ้านปุ่งแก  จ านวน  
100,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  13  บ้านปุุงแก  
ขนาดท่อ คสล. Ø 0.40 x 1.00  เมตร  ยาว  60.00  เมตร  พร้อมบ่อพัก  จ านวน  7  บ่อ  รายละเอียดตาม
แบบแปลน  อบต.ท่าจ าปาก าหนด 
 23.   ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค าพอก  หมู่ที่  3  สายบ้านค าพอก – บ้านดอนแดง  
จ านวน   170,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค าพอก  หมู่ที่  3  สายทางบ้านค าพอก – 
บ้านดอนแดง  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  67.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลูกรังไหล่
ทาง  1.00  เมตร  หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  325  ตารางเมตร   รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ท่า
จ าปาก าหนด 
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 24.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  6  บ้านท่าดอกแก้ว   
จ านวน  100,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  6  บ้านท่าดอกแก้ว  
ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  66.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลูกรังไหล่ทาง  0.00 – 
0.30   เมตร  หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  198  ตารางเมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล ขนาด Ø 0.60 x 
1.00  เมตร  จ านวน  6  ทอ่นรายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ท่าจ าปาก าหนด 
 25.  ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  บ้านค าพอก   
จ านวน  17,000  บาท 
  เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางเข้าหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  บ้าน 
ค าพอก  ขนาดท่อ  คสล. Ø  0.60 x 1.00  เมตร  ยาว  7.00  เมตร  พร้อมคอนกรีตรัดปากท่อ  รายละเอียด
ตามแบบแปลน  อบต.ท่าจ าปาก าหนด 
 26.  ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  7  บ้านค าเตย   
จ านวน  25,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  7  บ้านค าเตย  
ขนาดท่อ  คสล Ø  0.40 x  1.00  เมตร  ยาว  32.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ท่าจ าปา
ก าหนด 

ประเภทค่าปรับปรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  248,000 บาท 
 1.  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  3  บ้านค าพอก  สายสวนยางนายรัศมี   ดอยมา   
จ านวน   28,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  3  บ้านค าพอก  สายสวนยางนายรัศมี  ดอย
มา  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  200.00  เมตร  ลูกรังรองพ้ืนทางหนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  55  หน้า  55 
 2.  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  8  บ้านดอนแดง  สายแยกทางหลวง  2045  ถึงทุ่งนา
กระแต้   จ านวน   75,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  8  บ้านดอนแดงสายแยกทางหลวง  2045  
ถึงทุ่งนากระแต้  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  150.00  เมตร  ลูกรังรองพ้ืนทางหนาเฉลี่ย  0.60  เมตร  ดินถม
รองพ้ืนทางหนาเฉลี่ย  0.60  เมตร  พร้อมท่อ คสล.ขนาด Ø 0.80 x 1.00  เมตร  จ านวน  10  ท่อน
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2560 -2561  ข้อ  76  
หน้า  58 
 3.  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าห้วยทราย  หมู่ที่  11  บ้านท่าแต้  จ านวน  100,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมคันดินอ่างเก็บน้ าห้วยทรายที่ช ารุดเสียหายและก่อสร้างทางน้ า
ออก  ขนาดท่อ คสล Ø  0.80 x 1.00  เมตร  จ านวน  2  แถว  ยาว  6.00  เมตร  พร้อมก าแพงปากท่อ  
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด   

4. ค่าซ่อมแซมเสริมผิวถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่  7  สายนานายลิต  พะมี  ถึงนา 
นายใบ  อินเทพ   จ านวน  45,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเสริมผิวถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่  7  สายนานายลิต  พะมี  ถึง
นานายใบ  อินเทพ  กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  250.00  เมตร  ลูกรังรองพ้ืนหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ดินถมรอง
พ้ืนทางหนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ท่าจ าปาก าหนด) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน   รวม  140,000 บาท 
งบด าเนินการ       รวม  140,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม   140,000 บาท 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จ านวน 140,000  บาท 
 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
จ านวน  20,000  บาท  โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/
ว 1102  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2557  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  5   
หน้า  44 
 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกใน
ครัวเรือน  จ านวน  20,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  24  หน้า  37 
 3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ   จ านวน   50,000  บาท  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0310.4/ว 2128  ลงวันที่  31  กรกฎาคม  2557 
 4. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับประชาชนในต าบลท่าจ าปา    จ านวน  50,000  
บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หนา้  89 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ     รวม 210,000  บาท 
งบด าเนินการ      รวม 190,000  บาท 
หมวดค่าใช้สอย      รวม 190,000  บาท 
ประเภทรายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน จ านวน    190,000   บาท 

1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาดอกจ าปาเกมส์ต้านยาเสพติด  เพ่ือให้เยาวชนในพื้นท่ี 
ต าบลท่าจ าปาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด  จ านวน  130,000  บาท    

2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาช่อจ าปาเกมส์  เพ่ือเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงาน  
ผู้น าชุมชน , ผู้น าท้องถิ่นและประชาชนชาวต าบลท่าจ าปา   จ านวน   30,000  บาท    

3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  ส าหรับเยาวชนในต าบลท่าจ าปา  
จ านวน 30,000 บาท    
 
งบเงินอุดหนุน      รวม  20,000  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน     รวม  20,000  บาท 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ    จ านวน  20,000  บาท 
 1. เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าแต้ปุุงแก  ตามโครงการแข่งขันกีฬา  4  ญ้อสัมพันธ์  จ านวน  
10,000  บาท   ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว 74  ลงวันที่  8  
มกราคม  2553  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ 15  หน้า  40 
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 2.  เพ่ือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยพระ   ตามโครงการแข่งขันกีฬา  3 โส้สัมพันธ์   จ านวน  10,000  
บาท  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว 74  ลงวันที่  8  มกราคม  
2553  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  16  หน้า  40 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    รวม  588,000 บาท 
งบด าเนินการ      รวม  200,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย      รวม  200,000 บาท 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน  200,000  
บาท 
 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ,ค่าด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้ในงานพิธีทาง
ศาสนา  รัฐพิธี  และงานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ  จ านวน   20,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  
2559  ข้อ  3  หน้า  93 

2.  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการแข่งเรือประเพณีต าบลท่าจ าปา  เพื่อเป็นการ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น   จ านวน   100,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  
ข้อ  1  หน้า  88 
 3.   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ   จ านวน  80,000  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  3 หน้า  80 
 
งบเงินอุดหนุน      รวม  388,000 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน     รวม  388,000 บาท 
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน    จ านวน   388,000 บาท 

1.  เพ่ือจ่ายอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอท่าอุเทน  ตามโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นอ าเภอ 
ท่าอุเทน  ประจ าปี  2558   จ านวน  50,000  บาท   ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  
ที่  มท  0808.2/ว 74  ลงวันที่  8  มกราคม  2553   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  5   
หน้า  80 

2. เพ่ือจ่ายอุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลท่าจ าปา  ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น    
จ านวน  338,000  บาท  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว 74  ลง
วันที่  8  มกราคม  2553   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  80 

แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง      รวม  907,930 บาท 
งบกลาง      รวม  907,930 บาท 
ประเภทเงินสมทบประสังคม    จ านวน  160,524 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
จ านวน  160,524   บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว 2550  ลงวันที่  21  
มิถุนายน  2556    
 
 

/ประเภท... 
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ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    จ านวน  18,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์   จ านวน  3 คน ๆ ละ  12  เดือน ๆ ละ  500  บาท  จ านวน  
18,000  บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  3  หน้า  38       

ประเภทส ารองจ่าย     จ านวน  400,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ  และบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  เช่น  ภัยต่าง ๆ ตามธรรมชาติ  ภัยอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจ หรือเจตนาให้เกิด    ในเขตพ้ืนที่ต าบล
ท่าจ าปา  จ านวน  400,000  บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว 1672  ลงวันที่  
27  มิถุนายน  2557        

ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน    จ านวน  162,026 บาท 
 1. เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  จ านวน  142,026  บาท  ให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0819.3/ว 2199  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  
2552  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0891.3/ว 1514  ลงวนัที่  26  กรกฎาคม  
2554        
 2.  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  จ านวน   20,000  บาท  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0891.4/ว 1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  27  หน้า  42 

ประเภทบ าเหน็จ/บ านาญ    จ านวน  167,380 บาท 
 3.  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญเพ่ือช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  1%   
ของประมาณการรายรับ  จ านวน   167,380  บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่  มท  0808.5/33  ลงวันที่  29  สิงหาคม  2556 
นายกีรติ   บุญเทียม  -  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาท่านใด  จะแสดงความ 
ประธานสภาฯ   คิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.2559  หรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ 
มติที่ประชุม   มีมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายวรลภย์   ศรีบุญเรือง  -  การพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท าบริการสาธารณะด้านปูองกัน 
นายก อบต.   และบรรเทาสาธารณภัย  รายละเอียดดังนี้ 

(ร่าง) 
บันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท าบริการสาธารณะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 
ท าข้ึน  ณ  ........................................................................... 
เมื่อวันที่............เดือน ........................ พ.ศ. ...................... 

บันทึกข้อตกลงนี้จัดท าขึ้นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่อ าเภอท่าอุเทน    
จังหวัดนครพนม   ดังต่อไปนี้ 
 

/1)เทศบาล... 



-31- 

  ๑)  เทศบาลต าบลท่าอุเทน 
  ๒)  เทศบาลต าบลเวินพระบาท 
  ๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลรามราช 
  ๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 
  ๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
  ๖)  องค์การบริหารส่วนต าบลไชยบุรี 
  ๗)  องค์การบริหารส่วนต าบลพนอม 
  ๘)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเทา 
  ๙)  องค์การบริหารส่วนต าบลพะทาย 

ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ภาคีสมาชิก” โดยภาคีสมาชิกได้ตกลงกันให้มีการจัดกลุ่ม
พ้ืนที่การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีชื่อว่า   “ศูนย์ความ
ร่วมมือจัดบริการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยพ้ืนที่อ าเภอท่าอุเทน   จังหวัดนครพนม”  โดยมีรายละเอียด
ของความตกลง  ดังนี้ 

๑. เงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก 
๑.๑ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในศูนย์ฯ ดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องได้รับ

เสียงสนับสนุนมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ๑.๒ การลงนามในบันทึกข้อตกลงต้องกระท าโดยหัวหน้าคณะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นนั้นๆ 
๑.๓ ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวรับทราบก่อนการลงนามอย่างน้อย ๑๕ 

วัน 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ การตกลงเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ศูนย์ความร่วมมือจัดบริการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยพ้ืนที่อ าเภอท่าอุเทน  จั งหวัดนครพนม  ด าเนินการในด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 

                 ๒.๑.๑  เพ่ือร่วมกันปูองกันและบรรเทาอัคคีภัย 
                 ๒.๑.๒  เพ่ือร่วมกันปูองกันและบรรเทาอุทกภัย 
                 ๒.๑.๓  เพ่ือร่วมกันปูองกันและบรรเทาวาตภัย 
                 ๒.๑.๔  เพ่ือร่วมกันปูองกันและบรรเทาภัยแล้ง 
                 ๒.๑.๕  เพ่ือร่วมกันปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอันมีผลกระทบต่อสาธารณชน  ไม่ว่าจะ

เกิดจากภัยธรรมชาติ  มีผู้กระท าให้เกิดขึ้น  เช่น  อุบัติเหตุหรือเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต  ร่างกายของ
ประชาชน  หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน  หรือของรัฐ 

๒.๒  เพ่ือให้การด าเนินการของศูนย์ความร่วมมือจัดบริการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยพ้ืนที่
อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  เป็นไปเพ่ือตอบสนองต่อความพึงพอใจของประชาชน  โดยค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของประชาชนเป็นส าคัญ 
 

/3.ระยะเวลา... 
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๓. ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลง 
การด าเนินงานของศูนย์ความร่วมมือจัดบริการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยพ้ืนที่อ าเภอ  ท่าอุ

เทน  จังหวัดนครพนม  ให้มีระยะเวลาด าเนินงาน  ๒  ปี  นับแต่วันลงนามและหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ระยะเวลาด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงให้ถือเป็นความตกลงร่วมกันของคณะกรรมการศูนย์ฯ แต่ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขใด จะกระท าได้หลังจากการด าเนินงานผ่านไปแล้ว ๑ เดือน/ปี  ของระยะเวลาด าเนินงานบันทึก
ข้อตกลง  โดยอาศัยคะแนนเสียงของคณะกรรมการศูนย์ฯ จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการศูนย์ฯ 
ทั้งหมด 

๔. การวางแผนการด าเนินงาน 
๔.๑  ให้คณะกรรมการศูนย์ฯ ก าหนดทิศทางและจัดท าแผนการด าเนินงานของศูนย์ฯ โดยระบุ

กิจกรรม  โครงการต่างๆ ที่จะด าเนินการร่วมกัน  โดยพิจารณาจัดท าแผนตามข้อมูลในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นภาคีสมาชิก 

๔.๒  การบรรจุกิจกรรมโครงการของศูนย์ฯ ในแผนพัฒนาของศูนย์ฯ 
                  ๔.๒.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภาคีสมาชิกแต่ละแห่งน ารายละเอียดกิจกรรม

โครงการที่ได้ตกลงร่วมกันมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาของศูนย์ฯ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภาคีสมาชิก
น ากิจกรรมโครงการตามแผนดังกล่าวบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภาคีสมาชิก  โดย
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

                   ๔.๒.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภาคีสมาชิกแต่ละแห่งจัดท างบประมาณ
รายจ่ายทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามกิจกรรมโครงการของศูนย์ฯในส่วนความรับผิดชอบตามที่ก าหนด
เป็นกรอบไว้ในแผนพัฒนาของศูนย์ฯ วิธีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการสนับสนุนการด าเนินงานตามกิจกรรม
โครงการของศูนย์ฯ นั้น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภาคีสมาชิกแต่ละแห่งตั้งงบประมาณรายจ่ายตาม
กิจกรรมโครงการในความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในแผนงานของศูนย์ฯ  และเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเป็นที่ตั้งศูนย์ฯ ด้วย 

๔.๓  การด าเนินงานให้ประธานศูนย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
๔.๔  ให้ประธานศูนย์ฯ รายงานการจัดท าแผนการด าเนินงานดังกล่าวต่อสภาของแต่ละองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาคมท้องถิ่นนั้นๆ ทราบ 

๕. ขอบข่ายและกิจกรรมของการจัดท าบริการ 
ให้ศูนย์ความร่วมมือจัดบริการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยพ้ืนที่อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัด

นครพนม  มีขอบข่ายและกิจกรรมของจัดท าบริการสาธารณะด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย          ที่
ครอบคลุมภารกิจ  ดังนี้ 

๕.๑ เพ่ือร่วมกันปูองกันและบรรเทาอัคคีภัย 
๕.๒ เพ่ือร่วมกันปูองกันและบรรเทาอุทกภัย 
๕.๓  เพ่ือร่วมกันปูองกันและบรรเทาวาตภัย 
๕.๔  เพ่ือร่วมกันปูองกันและบรรเทาภัยแล้ง 
๕.๕  เพ่ือร่วมกันปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอันมีผลกระทบต่อสาธารณชน  ไม่ว่าจะเกิดจาก

ภัยธรรมชาติ  มีผู้กระท าให้เกิดขึ้น  เช่น  อุบัติเหตุหรือเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต  ร่างกายของประชาชน  
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน  หรือของรัฐ 

/5.6 การก าหนด... 
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๕.๖ การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในการ 
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ  เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีทรัพยากรการบริหารไม่เท่ากัน   ในการ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวจึงควรค านึงถึงศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเป็น
ส าคัญ 

๕.๗  ให้การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมต้องค านึงถึงความจ าเป็นต่อการจัดบริการสาธารณะด้าน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สามารถจัดท าร่วมกันได้  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่เข้าร่วม
เป็นภาคีสมาชิกจะต้องไม่ด าเนินกิจกรรมที่ได้ท าการตกลงร่วมกันแล้ว  ไปด าเนินงานเอง  เว้นแต่กิจกรรมนั้นได้
ด าเนินการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่แล้ว  และมีความสามารถในการบริหารจัดการคุ้มค่าและมี
ผลสัมฤทธิ์มากกว่าการด าเนินงานจัดท าบริการสาธารณะด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยดังกล่าวร่วมกัน 

๖. ขอบเขตของพ้ืนที่การให้บริการ 
ให้ศูนย์ความร่วมมือจัดบริการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยพ้ืนที่อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัด

นครพนม  มีขอบเขตพ้ืนที่ในการให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกตามบันทึกข้อตกลงนี้ 

สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภาคีสมาชิกได้ให้ความยินยอมในการด าเนินการนอก
เขต  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

๑. เทศบาลต าบลท่าอุเทน  รับผิดชอบพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลท่าอุเทน  ในการประชุมสมัยที่
........................เม่ือวันท่ี........................................................................................ 

๒. เทศบาลต าบลเวินพระบาท  รับผิดชอบพื้นท่ีของเทศบาลต าบลเวินพระบาท  ในการ 
ประชุมสมัยที่................................เม่ือวันท่ี........................................................... 

๓. องค์การบริหารส่วนต าบลรามราช  รับผิดชอบพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลรามราช  ใน
การประชุมสมัยที.่.......................เม่ือวันท่ี......................................................... 

๔. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล  รับผิดชอบพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล  
ในการประชุมสมัยที่........................เม่ือวันท่ี......................................................... 

๕. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  รับผิดชอบพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
ในการประชุมสมัยที่........................เม่ือวันท่ี......................................................... 

๖. องค์การบริหารส่วนต าบลไชยบุรี  รับผิดชอบพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยบุรี 
ในการประชุมสมัยที่........................เม่ือวันท่ี......................................................... 

๗. องค์การบริหารส่วนต าบลพนอม  รับผิดชอบพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพนอม 
ในการประชุมสมัยที่........................เม่ือวันท่ี......................................................... 

๘. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเทา  รับผิดชอบพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   หนอง
เทา  ในการประชุมสมัยที.่.......................เม่ือวันท่ี......................................................... 

๙. องค์การบริหารส่วนต าบลพะทาย  รับผิดชอบพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลพะทาย 
ในการประชุมสมัยที่........................เม่ือวันท่ี......................................................... 

๗. โครงสร้างและระบบการบริหาร 
๗.๑ โครงสร้างการบริหารงาน 

            ๗.๑.๑ ในการด าเนินงานของศูนย์ความร่วมมือจัดบริการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ้ืนที่อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  ให้มีการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ และให้มีตัวแทน   ของ 

/องค์กร... 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภาคีสมาชิกเข้าร่วมเป็นกรรมการแห่งละ  ๑ คน คือ นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  หรือตามท่ีคณะกรรมการศูนย์ฯจะเห็นสมควร 

                ๗.๑.๒ เมื่อได้ตัวแทนจากแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภาคีสมาชิกครบแล้ว  ให้
จัดตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการศูนย์ความร่วมมือจัดบริการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยพ้ืนที่อ าเภอท่าอุเทน   
จังหวัดนครพนม  โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องสรรหาผู้ที่ท าหน้าที่เป็นประธาน  รองประธาน  เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ประสานงานฝุายต่างๆ  โดยใช้มติเสียงข้างมาก  ให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕ วัน  นับแต่  วัน
เลือก ทั้งนี้ ผู้ท าหน้าที่เลขานุการหนึ่งคน คือ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศูนย์ฯ ด ารงต าแหน่งอยู่  
และผู้ช่วยเลขานุการ  คือ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกทุกคน 

                 ๗.๑.๓ ให้ผู้ได้รับคัดเลือกด ารงต าแหน่งตามข้อ  ๗.๑.๒  มีวาระการด ารงต าแหน่งวาระละ  
๒  ปี  เว้นแต่ผู้ได้รับคัดเลือกด ารงต าแหน่งดังกล่าวพ้นสมัยการด ารงต าแหน่งทางบริหารตามวาระที่ได้รับการ
เลือกตั้งจากประชาชนหรือพ้นวาระการด ารงต าแหน่งด้วยเหตุผลอ่ืน  ในกรณีที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น  เป็นหนึ่งในคณะกรรมการศูนย์ฯ ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมาด ารงต าแหน่งรักษาการ
แทน 

                 ๗.๑.๔ ในกรณีวาระการด ารงต าแหน่งประธานศูนย์ฯ ว่างลง ให้คณะกรรมการศูนย์ฯ
ด าเนินการเลือกใหม่ภายใน  ๑๕  วัน 

                 ๗.๑.๕ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแล้วให้
คณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมกันก าหนดรายละเอียดอ านาจหน้าที่ที่จะต้องกระท าร่วมกัน และอาจให้มีการปรับปรุงได้
เป็นระยะในบัญชีรายการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม  พร้อมทั้งให้มีการรายงานให้สภาของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นทราบ 

                 ๗.๑.๖ ให้คณะกรรมการศูนย์ฯ มีอ านาจในการสั่งการ มอบหมายให้องค์กรปกครองท้องถิ่น
ที่เป็นภาคีสมาชิกหรือบุคคลที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภาคีสมาชิกปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน
ต่างๆ ของศูนย์ฯ ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ได้ตกลงร่วมกันและเป็นมติของคณะกรรมการศูนย์ฯ        ให้สามารถ
กระท าได้  ทั้งนี้  ต้องไม่กระทบต่ออ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดให้ด าเนินการไปตามนั้น 

                  ๗.๑.๗ คณะกรรมการศูนย์ฯ อาจจัดตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ฯ ซึ่งมีปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นที่ตั้งศูนย์ฯ เป็นประธานศูนย์ฯ และมีพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภาคีสมาชิก
เป็นอนุกรรมการ  โดยประธานคณะอนุกรรมการศูนย์ฯ จะเป็นผู้เลือกเลขานุการคณะอนุกรรมการศูนย์ฯ เพ่ือท า
หน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมและงานธุรการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

                   ๗.๑.๘ ในการด าเนินการด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ด าเนินการตาม
แนวนโยบายที่คณะกรรมการศูนย์ฯ ให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติการตามแนวนโยบายดังกล่าว  คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ สามารถก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก
ร่วมด าเนินการตามแนวนโยบาย หลักเกณฑ์  และแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการศูนย์ฯ ก าหนดก็ได้ 

๗.๒ อ านาจหน้าที่ 
                 ๗.๒.๑ อ านาจหน้าที่การบริหารจัดการด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ฯ 

จะต้องด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ตกลงจัดท าบริการสาธารณะด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมกันให้แล้วเสร็จโดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน   ดังนี้ 

                           - ผลสัมฤทธิ์ด้านกรอบเวลาการให้บริการ ความรวดเร็วในการให้บริการ 
 

/ผลสัมฤทธิ์... 
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                           - ผลสัมฤทธิ์ด้านความพึงพอใจของประชาชน การตอบสนองต่อปัญหาและแก้ไข
ปัญหาได้ทันต่อความต้องการของประชาชน การค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

                           - ผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ มีความประหยัด คุ้มค่า ต่องบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรจากแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก 

             ในผลสัมฤทธิ์ข้างต้น ศูนย์ฯ จะต้องด าเนินงานให้มีผลสัมฤทธิ์มากกว่าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งด าเนินการเอง  ซึ่งผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวมีผลต่อการประเมินผลการด าเนินงาน โดยให้ถือเป็น
อ านาจหน้าที่ของกรรมการบริหารศูนย์ฯ ก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การแก้ไขปัญหาของงาน  
พร้อมทั้งเปูาหมายการด าเนินงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ทั้งนี้ กรอบและเวลาการท างานของ
ศูนย์ฯ จะต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานการให้บริการสาธารณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ  ส่วนราชการได้
ก าหนดหรือประกาศให้เป็นมาตรฐานไว้แล้ว 

                 ๗.๒.๒ ให้คณะกรรมการศูนย์ฯ ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด 
สามารถกระท าการแทนศูนย์ฯ ได้ โดยให้ค านึงถึงศักยภาพและความสามารถขององค์กรปกครอง        ส่วน
ท้องถิ่นนั้นที่จะด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายเป็นส าคัญ 

                 ๗.๒.๓ ให้คณะกรรมการศูนย์ฯ ก าหนดรายละเอียดและท าข้อตกลงเกี่ยวกับบทบาทของแต่
ละฝุายที่เกี่ยวข้องของศูนย์ฯ 

                 ๗.๒.๔ ให้คณะกรรมการศูนย์ฯ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือจัดท าบริการ
สาธารณะของภาคประชาชนและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก 

                 ๗.๒.๕ ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นภาคี
สมาชิกใดจะรับด าเนินงานในกิจกรรมของศูนย์ฯ ให้ถือเป็นอ านาจของคณะกรรมการศูนย์ฯ ตัดสินชี้ขาดจ านวนไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการศูนย์ฯ ทั้งหมด 

๗.๓ ประธานศูนย์ฯ มีอ านาจในก ากับดูแล  สั่งการ  และมอบหมายงานด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภาคีสมาชิกเพ่ือด าเนินการโดยให้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการ 

๗.๔  ที่ตั้งของศูนย์ความร่วมมือจัดบริการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยพ้ืนที่อ าเภอ 
ท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  ให้ขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประธานด ารงต าแหน่งในวาระนั้นสังกัดอยู่ 

๗.๕ ให้ด าเนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ทั้งนี้   การก าหนดโครงสร้างและบริการงานดังกล่าว  ให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นที่ปรึกษาและให้

ค าแนะน าแก่คณะกรรมการศูนย์ฯ 

๘. การบริหารงบประมาณ 
๘.๑ ให้คณะกรรมการศูนย์ความร่วมมือจัดบริการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยพ้ืนที่อ าเภอ

ท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  ก าหนดกิจกรรมร่วมกันเพื่อรายงานให้กับสภาแต่ละองค์กรปกครอง      ส่วนท้องถิ่นที่
เป็นภาคีสมาชิกก าหนด/หรืออนุมัติการจัดเตรียมรายจ่ายงบประมาณทั่วไปและ/หรืองบประมาณเฉพาะการซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นภาคีสมาชิกสามารถพิจารณาเป็น  ๒ กรณ ีดังนี้ 

                  ๘.๑.๑ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภาคีสมาชิกแต่ละแห่งตั้งงบประมาณ
รายจ่ายของตนตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนงานของศูนย์ฯ ตามหมวดและประเภทของค่าใช้จ่ายนั้นๆ 
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                  ๘.๑.๒ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภาคีสมาชิกแต่ละแห่งตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศูนย์ฯ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  และให้ระบุว่าอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  เพ่ือวัตถุประสงค์ให้น าไปใช้
จ่ายในด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                  ๘.๑.๓ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศูนย์ฯ ตั้งจ่ายเงินสมทบเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของศูนย์ฯ ให้ตั้งจ่ายไว้ในงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน รายการค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการศูนย์ฯ 

๘.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศูนย์ฯ เมื่อได้รับเงินอุดหนุนแล้ว ให้ออก
ใบเสร็จรับเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เงินอุดหนุนไว้เป็นหลักฐาน 

๘.๓  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพ่ือการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและสอดรับกับ
การตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

      ทั้งนี ้ การบริหารงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานเพ่ือกิจการของศูนย์ฯ ให้ท้องถิน่ 
จังหวัดเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการศูนย์ฯ 

๙. การจัดการพัสดุและครุภัณฑ์ 
๙.๑ การด าเนินการโครงการจัดท าบริการสาธารณะร่วมกัน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

แห่งที่เข้าร่วมโครงการ  ด าเนินการดังนี้ 
            ๙.๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการด าเนินการจัดหาพัสดุและครุภัณฑ์ 
                          (๑) กรณีที่สามารถแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

ผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือด าเนินการจัดหาพัสดุและครุภัณฑ์นั้น 
                          (๒) กรณีที่ไม่สามารถแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย

ความตกลงร่วมกันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างก็
ได้  ทั้งนี้  ให้น าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น     มาบังคับใช้
โดยอนุโลม  
                           ๙.๑.๒ ความเป็นเจ้าของเก่ียวกับทรัพย์สินในโครงการ 
                                    (๑) กรณีที่แยกการจัดซื้อจัดจ้างได้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินนั้น 
       (๒) กรณีท่ีไม่สามารถแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้  อาจแบ่งได้ดังนี้ 
                                         ๑) การร่วมมือกันในลักษณะการสนับสนุนงบประมาณ  หรือพัสดุ  ครุภัณฑ์  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นผู้ด าเนินการ  ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับการสนับสนุน  เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 
                                         ๒) การร่วมมือกันในลักษณะที่เป็นการลงทุนร่วมกัน  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นเจ้าของทรัพย์สินตามสัดส่วนทรัพย์สินที่น ามาลงทุน 
                   ๙.๑.๓ การดูแลและบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่ไม่ได้ท าความตกลงกันไว้ 
                                      (๑) กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นเจ้าของทรัพย์สิน  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
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         (๒) กรณีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นใดเป็น
ผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการสนับสนุนเป็นผู้ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
         (๓) กรณีการน างบประมาณมาลงทุนร่วมกันเพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมโครงการประชุมร่วมกัน  และมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใด
แห่งหนึ่งเป็นผู้ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
         ๙.๑.๔ ความเสียหายที่เกิดจากการกระท าละเมิดของบุคคลภายนอก 
                                     (๑) ทรัพย์ที่ เสียหายเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้ท้องถิ่นนั้น
ด าเนินการฟูองร้องหรือด าเนินคดีแก่ผู้กระท าละเมิด  และหากมีการชดใช้ค่าเสียหาย  อันเกิดจากการกระท า
ละเมิดให้เงินดังกล่าวตกแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        (๒) ทรัพย์ที่เสียหายเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของโครงการ  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินในโครงการนั้น  ด าเนินการฟูองร้อง
หรือด าเนินคดีแก่ผู้กระท าละเมิด  และหากมีการชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระท าละเมิดให้เงินดังกล่าวตก
แก่โครงการนั้น 
        ๙.๑.๕ ความเสียหายที่เกิดจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ในโครงการ  ให้ด าเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
        ๙.๑.๖ รายได้ที่เกิดขึ้นจากการจัดท าบริการสาธารณะ  ให้แบ่งรายได้ที่เกิดขึ้นหลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแล้ว  แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ  ตามสัดส่วนที่ได้ต กลงกันไว้  
เว้นแต่มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 

๑๐. การประชุมและการตัดสินใจ 
๑๐.๑ ให้มีการประชุมประสานงานกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการของ 

คณะกรรมการศูนย์ความร่วมมือจัดบริการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยพ้ืนที่อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  การวินิจฉัยชี้ขาดให้กระท าโดยการลงมติอาศัยเสียงข้างมาก  ตลอดจนให้มีการติดตาม
และประเมินผลเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการด าเนินงานร่วมกันให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

๑๐.๒  การประชุมดังกล่าวเพ่ือเป็นการอนุมัติ  ติดตาม  ประเมินผล  ร่วมกันแก้ไขปัญหา   ด้าน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นและพัฒนาแนวทางการด าเนินงานร่วมกันให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

         ๑๐.๓ การตัดสินใจลงมติต่างๆ ให้ถือตามเสียงส่วนใหญ่ โดยมติดังกล่าวจะต้องมาจากการ
ประชุมของคณะกรรมการครบองค์ประชุม ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินให้ค านึงถึงกรณีฉุกเฉินว่ามีระดับมากน้อยเร่งด่วน  
เพียงใด  ทั้งนี้  การวินิจฉัยและการตัดสินใจใดๆ ให้เป็นดุลยพินิจของประธานศูนย์ฯ และให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นที่
ปรึกษา 

๑๐.๔ ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศูนย์ฯ นั้นด ารงต าแหน่งทางบริหารอยู่  ท า
หน้าที่เป็นเลขานุการของศูนย์ฯ เป็นผู้ประสานงาน  จัดเตรียมเอกสารและวาระการประชุม บันทึกการประชุมและ
จัดท ารายงานการประชุม 

๑๐.๕ จัดให้มีการประชุมประจ าปีเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ความร่วมมือจัดบริการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยพื้นที่อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  ปีละ ๑  ครั้ง  โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่  
คณะกรรมการศูนย์ความร่วมมือจัดบริการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยพ้ืนที่อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นภาคีสมาชิก ท้องถิ่นจังหวัด ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกลุ่มพ้ืนที่นั้น 
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๑๑. การตรวจเงินและประเมินผลงาน 
๑๑.๑  การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  โดยอนุโลม 

๑๑.๒ ให้คณะกรรมการศูนย์ฯ จัดหาองค์กรภายนอก  ได้แก่  สถาบันการศึกษาหรือองค์กร
บริหารจัดการสาธารณะเพ่ือท าการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ  เป็นประจ าทุกปี  และให้สภาของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุมัติงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในการนี้   พร้อมนี้ให้ผู้ท าการ
ประเมินจัดส่งผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คณะกรรมการศูนย์ฯ ประธานสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเป็นภาคีสมาชิก  และท้องถิ่นจังหวัดทราบ 

๑๑.๓ ให้องค์กรภายนอกตามข้อ ๑๑.๒ ท าการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง
นี้และแนวทางการปฏิบัติงานนี้ได้จัดท าข้ึน โดยให้ค านึงถึงแนวทางการปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลง 

๑๑.๔ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกที่ได้รับมอบหมาย 
ด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  ไม่สามารถปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงนี้ได้ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังกล่าวแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค  รวมทั้งข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการศูนย์ฯ ทราบเพ่ือ
แก้ไขบันทึกข้อตกลง  และด าเนินการหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

           ๑๑.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมลงนามนี้  สามารถท าบันทึกถึงท้องถิ่นจังหวัด  หรือส่ง
โดยตรงไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเมื่อพบว่า ไม่มีการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงหรือแจ้งเหตุผล
หรืออุปสรรคที่ไม่สามารถท าตามบันทึกข้อตกลงได้ 

           ๑๑.๖ ให้ประธานศูนย์ฯ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้กับ
คณะกรรมการศูนย์ฯ ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นภาคีสมาชิก และท้องถิ่นจังหวัด 

๑๑.๗ เมื่อครบรอบการด าเนินงาน  ๑ ปี  ของศูนย์ความร่วมมือจัดบริการปูองกันและบรรเทา
สาธารณะภัยพ้ืนที่อ าเภอท่าอุเทน   ให้ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปรับทราบ 

๑๒. การขอแก้ไข  การขยายระยะเวลา  และการสิ้นสุดข้อตกลง 
๑๒.๑ การขอแก้ไขบันทึกข้อตกลง 
         ในกรณีที่ข้อเท็จจริงตามโครงการของข้อตกลงเปลี่ยนแปลงไปหรือข้อตกลงไม่เหมาะสม

กับสถานการณ์ในปัจจุบัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการอาจขอแก้ไขข้อตกลงได้ก็ต่อเมื่อมีการ
ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงนั้นไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  เว้นแต่  มีความจ าเป็นเร่งด่วนหากไม่ด าเนินการแก้ไข
จะส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อโครงการตามบันทึกข้อตกลงนั้น   

๑๒.๒ การขยายระยะเวลาด าเนินโครงการ 
        ให้น าความใน  ๑๒.๑  มาบังคับใช้กับการขยายระยะเวลาการด าเนินการ  โดยอนุโลม  

ทั้งนี้  การขอขยายระยะเวลาจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญของบันทึกข้อตกลงมิได้ 
๑๒.๓ การสิ้นสุดข้อตกลง 
        (๑) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามบันทึกข้อตกลง  ให้ถือว่าข้อตกลงนั้นเป็น

อันสิ้นสุดลง 
 
 

/(2) ในกรณี... 
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        (๒) ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะยกเลิกการด าเนินการร่วมกัน

ทั้งหมด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะยกเลิกแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนพร้อมด้วยเหตุผลที่
จะขอยกเลิก  เพื่อจัดให้มีการประชุมพิจารณาให้ข้อตกลงสิ้นสุดลงหรือยุติโครงการใดโครงการหนึ่งในข้อตกลงนั้น  
โดยจะยกเลิกได้เมื่อมีมติเอกฉันท์  เมื่อมีมติดังกล่าวแล้ว  ให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ด าเนินการขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน  ในกรณีที่สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งให้ความเห็นชอบจึงจะยกเลิกการด าเนินการตามโครงการ   

๑๓. การยกเลิกบันทึกข้อตกลง 
 ๑๓.๑ เมื่อข้อตกลงสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการช าระ

บัญชีตามบันทึกข้อตกลงที่ก าหนดไว้  โดยให้น าหลักแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๓  ลักษณะ  
๒๒  ว่าด้วยการช าระบัญชี  มาบังคับใช้โดยอนุโลม  แล้วให้รายงานผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
ด้วย 

 ๑๓.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ประสงค์จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาตามบันทึกข้อตกลง  ต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนั้นทราบ  และให้ถือว่า
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสละสิทธิ์ในทรัพย์สินที่น ามาเข้าร่วมโครงการ 

          กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดละเลยต่อหน้าที่ตามที่ต้องปฏิบัติบันทึกข้อตกลงหรือ
ปฏิบัติหน้าที่อันอาจส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินของโครงการ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสิ้นสุด
จากการเข้าร่วมโครงการ  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหลืออยู่ด าเนินการจัดการทรัพย์สินนั้นแทน  และ
ให้ทรัพย์สินดังกล่าวนั้นตกแก่โครงการ 

๑๓.๓ เมื่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งให้ความเห็นชอบข้อตกลงแล้ว  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องผูกพันข้อตกลงดังกล่าวจนกว่าจะครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามข้อตกลง  แม้
ภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตาม 

        ภายใต้บังคับข้อ  ๑๒.๓ (๒) ห้ามมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเลิกการเข้าร่วม
โครงการก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามบันทึกข้อตกลง 

๑๓.๔ หากมีปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลง  ให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมโครงการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อผู้ก ากับดูแลตามกฎหมาย  ในแต่ละกรณีดังนี้ 

        (๑) กรณีพิพาทระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเดียวกัน 
             ๑) กรณีพิพาทระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับองค์การบริหารส่วนต าบลใน

อ าเภอเดียวกัน  ให้นายอ าเภอเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย  หากต่างอ าเภอกันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัย 
             ๒) กรณีพิพาทระหว่างเทศบาลกับองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือเทศบาลกับ

เทศบาล  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย 
            ผลการพิจารณาของผู้มีอ านาจตามวินิจฉัยตาม (๑)  และ  (๒) ให้เป็นที่สุด 
๑๓.๕ ในกรณีการเข้า/การออก/การเพ่ิมสมาชิก/การบอกเลิกสัญญาขององค์กรปกครอง   ส่วน

ท้องถิ่นที่เป็นภาคีสมาชิกของศูนย์ความร่วมมือจัดบริการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยพ้ืนที่อ าเภอ   ท่าอุเทน  
จังหวัดนครพนม  ให้เป็นไปตามฉันทามติของคณะกรรมการศูนย์ความร่วมมือจัดบริการปูองกันและบรรเทา
สาธารณะภัยพ้ืนที่อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ทั้งหมด  ทั้งนี้  เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจจริงของแต่ละองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นในการ
ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกัน  

/จึงได้ลงลาย... 
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จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  และต่างถือไว้ฝุายละ    ๑  
ฉบบั 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีร่วมลงนาม 
 
ลงนาม....................................................    ลงนาม.................................................. 
        (...................................................)            (.................................................) 
          นายกเทศมนตรีต าบลท่าอุเทน                     นายกเทศมนตรีต าบลเวินพระบาท 
 
ลงนาม....................................................    ลงนาม.................................................. 
        (...................................................)            (.................................................)  
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรามราช                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 
 
ลงนาม....................................................    ลงนาม.................................................. 
        (...................................................)            (.................................................)  
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยบุรี 
   
 
ลงนาม....................................................    ลงนาม.................................................. 
        (...................................................)            (.................................................)  
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพนอม                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเทา 
 

ลงนาม.................................................... 
        (...................................................) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะทาย 
 

 
พยาน 
 
 
  ลงนาม........................................................         ลงนาม...................................................... 
          (.....................................................)       (.....................................................)  

     นายอ าเภอท่าอุเทน                       ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 
 
 

   ลงนาม........................................................        ลงนาม........................................................ 
          (.......................................................)                        (......................................................)  
  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม            ตัวแทนภาคประชาชน 

/โครงสร้าง... 
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(ร่าง) 
โครงสร้างและระบบบริหารงานของคณะกรรมการศูนย์ความร่วมมือจัดบริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ้ืนที่อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                         
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                          
 
  หมายเหต ุ   โครงสร้างและระบบบริหารงานยกร่างตาม  MOU  ข้อ  ๗ 
   
 

/โครงสร้าง... 

นายก..................................... 
ประธานกรรมการศูนย์ (๑) 

นายก...................................... 
รองประธานกรรมการศูนย์ (๑) 
 

นายก..................... 
กรรมการศูนย์ฯ  

 (๑)  

 

นายก..................... 
กรรมการศูนย์ฯ 

(๑) 

 

นายก..................... 
กรรมการศูนย์ฯ 

(๑) 

 

นายก..................... 
กรรมการศูนย์ฯ 

(๑) 

 

นายก..................... 
กรรมการศูนย์ฯ 

(๑) 

 

นายก..................... 
กรรมการศูนย์ฯ 

(๑) 

 

นายก..................... 
กรรมการศูนย์ฯ 

(๑) 

 

ปลัด..................... 
ผช.เลขานุการ 

ศูนย์ฯ  (๑)  

 

ปลัด อปท. ที่จัดตั้งศูนย์ 
เลขานุการศูนย์ฯ (๑)  

 

ปลัด..................... 
ผช.เลขานุการ 

ศูนย์ฯ  (๑)  

 

ปลัด..................... 
ผช.เลขานุการ 

ศูนย์ฯ (๑)  

 

ปลัด..................... 
ผช.เลขานุการ 

ศูนย์ฯ (๑)  

 

ปลัด..................... 
ผช.เลขานุการ 

ศูนย์ฯ (๑)  

 

ปลัด..................... 
ผช.เลขานุการ 

ศูนย์ฯ (๑)  

 

ปลัด..................... 
ผช.เลขานุการ 

ศูนย์ฯ  (๑)  

 

ปลัด..................... 
ผช.เลขานุการ 

ศูนย์ฯ  (๑)  
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(ร่าง) 

โครงสร้างและระบบบริหารงานของคณะอนุกรรมการศูนย์ความร่วมมือจัดบริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ้ืนที่อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           

 
                                                                                                                                                                      
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
    หมายเหตุ    โครงสร้างและระบบบริหารงานยกร่างตาม  MOU  ข้อ  ๗ 

/นายกีรติ... 

ปลัด อปท. ที่จัดตั้งศูนย์ 
ประธานอนุกรรมการศูนย์ (๑) 

ปลัด................................... 
รองประธานอนุกรรมการศูนย์ 

(๑) 
 

ปลัด/พนักงาน.......... 
อนุกรรมการศูนย์ฯ  

 (๑)  

 

ปลัด/พนักงาน.......... 
อนุกรรมการศูนย์ฯ 

(๑) 

 

ปลัด/พนักงาน......... 
อนุกรรมการศูนย์ฯ 

(๑) 

 

ปลัด/พนักงาน.......... 
อนุกรรมการศูนย์ฯ 

(๑) 

 

ปลัด/พนักงาน.......... 
อนุกรรมการศูนย์ฯ 

(๑) 

 

ปลัด/พนักงาน.......... 
อนุกรรมการศูนย์ฯ 

(๑) 

 

ปลัด/พนักงาน.......... 
อนุกรรมการศูนย์ฯ 

(๑) 

 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (ทต.ท่าอุเทน) 
เลขานุการอนุกรรมการศูนย์ฯ  (๑)  

 หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (ทต.ท่าอุเทน) 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการศูนย์ฯ  (๑)  

 หัวหน้าฝ่ายปกครอง (ทต.ท่าอุเทน) 
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการศูนย์ฯ  (๑)  
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นายกีรติ   บุญเทียม  -  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาท่านใด  จะแสดงความ 
ประธานสภาฯ   คิดเห็นเกี่ยวกับร่างบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท าบริการสาธารณะด้านปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ 
มติที่ประชุม   มีมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายวรลภย์   ศรีบุญเรือง  -  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล   เรื่อง การบริหาร 
นายก อบต.   กิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา  รายละเอียดดังนี้ 

ร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
พ.ศ. 2558 

…………………………………………………………………. 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 

2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ออกข้อบัญญัติไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา และนายอ าเภอท่าอุเทน ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟูา พ.ศ. 2558 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

หมวด 1 
ข้อความทั่วไป 

ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้ 
“องค์การบริหารส่วนต าบล” หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัด

นครพนม 
“สถานีสูบน้ า” หมายความว่า สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการถ่ายโอนจาก

ส่วนราชการ และรวมถึงสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก่อสร้างขึ้นเองด้วย 
“เกษตรกรรม” หมายความว่า การท านา ท าไร่ ท าสวน ประมง เลี้ยงสัตว์ หรือเกษตรกรรมประเภทอื่น 
“กลุ่มผู้ใช้น้ า” หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่ได้มารวมตัวจัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการน้ าและ

ใช้น้ าจากสถานีสูบน้ าเพ่ือการเกษตรกรรม ทั้งท่ีได้จดทะเบียนตามกฎหมายหรือโดยการรับรองจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ าที่อยู่ในเขตขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ าที่อยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ าที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบล 
“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการสถานีสูบน้ าซึ่งออกโดยองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
 

/ข้อ  4... 
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ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ โดยมีอ านาจออกข้อบังคับเกี่ยวกับ
การบริหารสถานีสูบน้ าและแต่งตั้งพนักงานเพ่ือด าเนินการตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ 5 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลและมอบหมายให้คณะกรรมการ
ด าเนินการบริหารในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 

หมวด 2 
คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ า 

  ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ าของสถานีสูบน้ าแต่ละแห่ง มีจ านวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่
เกิน 15 คน ประกอบด้วยผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ าที่ได้รับเลือก
จากสมาชิกผู้ใช้น้ าในพื้นท่ีบริการของสถานีสูบน้ านั้น 
 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการในสัดส่วนของผู้แทนกลุ่มเกษตรกร
ผู้ใช้น้ าตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ 
 ให้กรรมการคัดเลือกกันเองให้มีประธานกรรมการหนึ่งคน รองประธานกรรมการหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่ง
คน และเลขานุการหนึ่งคน 
 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้แทนของคณะกรรมการ 
   ข้อ  7 คณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ ามีอ านาจที่เกี่ยวกับการด าเนินการกิจการสถานีสูบน้ าตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
 ข้อ 8 บุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ าให้เป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

     (1) เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น้ า 
     (2)มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
     (3)มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจ า และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นๆ 

ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ าของกิจการสถานีสูบน้ าที่ตนจะด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 

     (4)เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริตไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม 
ข้อ 9 บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ าให้

เป็นกรรมการ คือ 
     (1)เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
     (2)หูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ 
     (3)ติดยาเสพติดให้โทษ 
     (4)เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะเหตุ

ทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
ข้อ  10  กรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่อาจด ารงต าแหน่งติดต่อกัน

ได้ เมื่อได้รับการเลือกตั้งอีก 
 ข้อ  11  กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ าพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

     (1)ถึงคราวออกตามวาระ 
     (2)ตาย 
     (3)ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ กรณีที่ยังไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน

กรรมการขอลาออกให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
/(4) ไปเสียจาก... 
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     (4)ไปเสียจากหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น 
     (5)ปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ 8 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 
     (6)ต้องโทษจ าคุกฐานกระท าความผิดในคดีอาญา ยกเว้นการกระท าผิดในคดีลหุโทษหรือกระท า

ความผิดโดยประมาท 
ข้อ  12  กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ 6 นอกจากจะพ้นต าแหน่งตามข้อ  11 

แล้วอาจจะพ้นจากต าแหน่งตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
ข้อ  13  กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ าว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระให้องค์การ

บริหารส่วนต าบล จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และ
ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีต าแหน่งที่ว่างลงที่
วาระท่ีเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน องค์การบริหารส่วนต าบลจะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 

ข้อ  14  ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ข้อ  15  มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาดและให้ถือว่าเป็น

ที่สุด 
ข้อ  16  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษามีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิแสดง

ความคิดเห็นใดๆ ก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ 
หมวด  3 

การบริหารกิจการสถานีสูบน้ า 
 ข้อ  17  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าให้เป็นไปตามข้อบังคับที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
 ข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบหมายให้คณะกรรมการด าเนินการดังนี้ 

     (1)เงื่อนไขการรับสมัครสมาชิก 
     (2)สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
     (3)ก าหนดเวลาการสูบน้ าและพ้ืนที่ที่จะได้รับน้ า 
     (4)อัตราค่าน้ า ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากสมาชิก 
     (5)เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอใช้น้ า การยกเลิกการใช้น้ า 
     (6)หน้าที่ของคณะกรรมการผู้บริหารกิจการสถานีสูบน้ า 
     (7)หน้าที่อ่ืน ๆ 
ข้อ  18  การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ าต้องมีสมาชิกเข้าประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกผู้ใช้น้ า

ทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ า เป็นประธานในที่ประชุม 
ข้อ  19  ผู้ที่ประสงค์จะใช้น้ าจากสถานีสูบน้ า จะต้องยื่นความประสงค์ขอใช้น้ าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ

คณะกรรมการ 
ข้อ  20  ค่าธรรมเนียมการใช้น้ า ค่าปรับ ค่าเชื่อมต่อการใช้น้ า ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ข้อ  21  ผู้ใดที่ท าให้ทรัพย์สินของสถานีสูบน้ าเสียหาย ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
ข้อ  22  ผู้ใดโดยทุจริตเอาน้ าจากสถานีสูบน้ าไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ า หรือ

กระท าการใดๆ ก็ตามเพ่ือเอาน้ าจากสถานีสูบน้ าไปใช้ให้งดจ่ายน้ าทันที และต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 
/ข้อ  23 กรณีที่... 
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ข้อ  23  กรณีท่ีมีการยกเลิกการใช้น้ า หรือโอนให้ผู้ใช้อ่ืน ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียก่อนจึงสิ้นสุดการเป็นผู้ใช้น้ า มิฉะนั้นถือว่ายั งเป็นผู้ใช้น้ าอยู่ และ
จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ าตามที่คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายเรียกเก็บ 

หมวด  4 
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

 ข้อ  24  ระยะเวลาในการเก็บค่าน้ า และระยะเวลาในการค้างช าระค่าน้ า ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
 ข้อ  25 สถานีสูบน้ าอาจมีรายได้ ดังนี้ 

     (1)เงินค่าน้ า 
     (2)เงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ 
     (3)เงินบริจาค 
     (4)เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
     (5)เงินสมทบค่ากระแสไฟฟูาจากเกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของไฟฟูาที่ใช้ไปในการสูบน้ า 
ข้อ  26  สถานีสูบน้ าอาจมีรายจ่าย ดังนี้ 
      ( 1 )  รายจ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการจ่ายน้ า การบ ารุงรักษาซ่อมแซม และการขยาย

กิจการสถานีสูบน้ า 
     ( 2 )  รายจ่ายในการบริหารกิจการสถานีสูบน้ า เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
     ( 3 ) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด เช่น ค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาสถานีสูบน้ า 
 ข้อ  27  ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้เก็บรักษาเงินของกิจการสถานีสูบน้ า
และน ารายได้ของกิจการสถานีสูบน้ าฝากธนาคารทั้งจ านวนภายในวันที่มีรายได้ ถ้าฝากในวันที่มีรายได้ไม่ทันให้น า
ฝากในวันท าการถัดไป และให้คณะกรรมการมอบหมายกรรมการอย่างน้อย 2 คน เป็นผู้มีอ านาจเบิกจ่ายเงินของ
กิจการสถานีสูบน้ า 
 ข้อ  28  กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นที่คณะกรรมการจะต้องด าเนินการใดๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานหรือเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชน และกรณีนั้นมิได้ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติหรือข้อบังคับนี้ 
ให้คณะกรรมการแจ้งขอความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก่อนที่จะด าเนินการ 
 

ประกาศ ณ วันที่              เดือน              พ.ศ. 2558 
 
 

                                     ลงชื่อ                            
(นายวรลภย์   ศรีบุญเรือง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 
                        เห็นชอบ 
 
ลงชื่อ 
             (นายวีระ  ฤกษ์วาณิชย์กุล) 
                  นายอ าเภอท่าอุเทน 

/นายกีรติ... 
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นายกีรติ   บุญเทียม  -  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาท่านใด  จะแสดงความ 
ประธานสภาฯ   คิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล   เรื่อง การบริหาร 

กิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ 
มติที่ประชุม   มีมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายวรลภย์   ศรีบุญเรือง  -  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติต าบล  เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
นายก อบต.ท่าจ าปา พ.ศ.2551  แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่  1)  พ.ศ.2558  รายละเอียดดังนี้ 

ร่าง 
ข้อบัญญัติต าบล 

เรื่อง 
การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2558 

เพ่ิมเติม ข้อ 4  
“ผู้จัดเก็บค่ามูลฝอย” หมายความว่า ผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มอบหมายให้มีหน้าที่ใน

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าขนขยะมูลฝอยประจ าเดือน 
“ค่าตอบแทนการจัดเก็บค่ามูลฝอย” หมายความว่า ค่าตอบแทนผู้จัดเก็บค่ามูลฝอยในอัตรา 15 % ของ

ค่ามูลฝอยที่จัดเก็บได้ 
นายกีรติ   บุญเทียม  -  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาท่านใด  จะแสดงความ 
ประธานสภาฯ   คิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติต าบล  เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

พ.ศ.2551  แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่  1)  พ.ศ.2558  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม   มีมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายวรลภย์   ศรีบุญเรือง  -  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ 
นายก อบต.   จัดท าแผนเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 เกี่ยวกับ 

การปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่  ซึ่ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548   หมวด  4  ข้อ  22  วรรคสอง   มีจ านวน  
2  โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิว AC ทางเข้าวัดจอมแจ้งบ้าน
ท่าจ าปา  หมู่ที่  1  งบประมาณ  200,000  บาท 

2.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าห้วยทราย  หมู่ที่  11  
งบประมาณ  150,000   บาท 

นายกีรติ   บุญเทียม  -   การประชุมเรื่องการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีจะเป็นการประชุม 
ประธานสภาฯ   สามวาระรวด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ  45  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าจ าปาท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับหลักการ 

มติที่ประชุม   มีมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
/นายกีรติ 



-47- 

นายกีรติ   บุญเทียม  -   การพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 (แปรญัตติ)  
ประธานสภาฯ   ตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  เสนอจ านวน  2   

โครงการ   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  มีความประสงค์ 
ที่จะแปรญัตติหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบการแปรญัตติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายกีรติ   บุญเทียม  -  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  เสนอการพิจารณาปรับปรุง 
ประธานสภาฯ   แผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 (ลงมติ) จ านวน  2  โครงการ   มี 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  มีข้อซักถามหรือไม่  ถ้าไม่มี 
ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ  
น.ส.สุพรรษา  สายสมคุณ   1.  ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ร่วมงานเฉลิม 
หัวหน้าส านักปลัด  พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราช 

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  83  พรรษา  12  สิงหาคม  2558   
ตั้งแต่เวลา  08.00  น.เป็นต้นไป  ณ  หอประชุมยงใจยุทธ  อ าเภอท่าอุเทน   
จังหวัดนครพนม และภาคค่ า  ตั้งแต่เวลา  17.30  น.  เปน็ต้นไป  ณ  
บริเวณลานหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  อ าเภอท่าอุเทน   
จังหวัดนครพนม 

ปิดการประชุมเวลา  14.00  น. 

 

                     (ลงชื่อ)     นพดล   ศรีวะรมย์    ผู้จดบันทึกงานการประชุม        
                 (นายนพดล   ศรีวะรมย์)                                        
                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 
 
 
 
 
 

 

      

(ลงชื่อ)    สัญชัย  โคตรวัน     ผู้ตรวจรายงานการประชุม     (ลงชื่อ)    โชคชัย   หลวงแก้ว      ผู้ตรวจรายงานการประชุม     
         ( นายสัญชัย   โคตรวนั)     (นายโชคชัย   หลวงแก้ว) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

            (ลงชื่อ)     กีรติ   บุญเทียม          ผูต้รวจรายงานการประชุม 
               (นายกีรติ   บุญเทียม) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
สมัยสามัญที่  4  ครั้งที่  2/2558 

วันที่  14   เดือน   สิงหาคม    พ.ศ. 2558 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

********************************************* 
 
 รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายไกรเลิศ   ค าชนะ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 1 ไกรเลิศ   ค าชนะ  
2 นายกิตติคุณ   บุญพิมพ์ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 1 กิตติคุณ   บุญพิมพ์  
3 นายศิวะ   ยะวงษ์ศรี สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 2 ศิวะ   ยะวงษ์ศรี  
4 นางนฤมล    บุพจันโท สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 2 นฤมล    บุพจันโท  
5 นายนิมิตร   ซองทอง สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 3 นิมิตร   ซองทอง  
6 นายธีรวัช   ลีค าพอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  3 ธีรวัช   ลีค าพอก  
7 นายยุทธภูมิ   ทะลา สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 4 ยุทธภูมิ   ทะลา  
8 นายสืบศักดิ์   สุขวิพัฒน์ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 4 สืบศักดิ์   สุขวิพัฒน์  
9 นายวุฒิชัย   ละดอกท่า สมาชิกสภา  อบต. หมู่  5 วุฒิชัย   ละดอกท่า  

10 นายมานิตย์   ไชยประการ สมาชิกสภา  อบต. หมู่  5 มานิตย์   ไชยประการ  
11 นายไสว   ค าลี สมาชิกสภา  อบต. หมู่  6 ไสว   ค าลี  
12 นายวิเชียร    ท่าเข สมาชิกสภา  อบต. หมู่  6 วิเชียร    ท่าเข  
13 นายวีระชัย   ทองสืบสาย สมาชิกสภา  อบต. หมู่  7 วีระชัย   ทองสืบสาย  
14 น.ส.นิติยา   โยธาตร ี สมาชิกสภา  อบต. หมู่  7 นิติยา   โยธาตร ี  
15 นายโชคชัย   หลวงแก้ว สมาชิกสภา  อบต. หมู่  8 โชคชัย   หลวงแก้ว  
16 นายคต   หลวงแก้ว สมาชิกสภา  อบต. หมู่  8 คต   หลวงแก้ว  
17 นายเตียง   ชมพูพระ สมาชิกสภา  อบต. หมู่  9 เตียง   ชมพูพระ  
18 นายถนอม   ยางเบือก สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  9 ถนอม   ยางเบือก  
19 นายภูริภัทร   ศรีหะมงคล สมาชิกสภา  อบต. หมู่  10 ภูริภัทร   ศรีหะมงคล  
20 นายกีรติ   บุญเทียม สมาชิกสภา  อบต. หมู่  10 กีรติ   บุญเทียม  
21 นายสัญชัย   โคตรวัน สมาชิกสภา  อบต. หมู่  11 สัญชัย   โคตรวัน  
22 นายสมชาย   เขียวค้า สมาชิกสภา  อบต. หมู่  11 สมชาย   เขียวค้า  
23 นายพล   กิติศรีวรพันธ์ สมาชิกสภา  อบต. หมู่  12 พล   กิติศรีวรพันธ์  
24 นายสาคร   ล าลอง สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 12 สาคร   ล าลอง  
25 นายสังคม   บุญเทียม สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 13 สังคม   บุญเทียม  
26 นายจรัญ   มะแก้ว สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 13 จรัญ   มะแก้ว  
27 นายเชียง  ยางเบือก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  14 เชียง   ยางเบือก  
28 นายชาคริต   บุญเหลา สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 15 ชาคริต   บุญเหลา  
29 นายทองดี   หลวงแก้ว สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 15 ทองดี   หลวงแก้ว  
30 นายนพดล   ศรีวะรมย์ เลขานุการสภาฯ นพดล  ศรีวะรมย์  

 
/ผู้เข้าประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
ที ่ ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายวรลภย์   ศรีบุญเรือง นายก อบต.ท่าจ าปา วรลภย์   ศรีบุญเรือง  
2. นายพีรพล    โยธาตรี รองนายก อบต.ท่าจ าปา พีรพล    โยธาตรี  
3. นางอภิญญา   พรมชัยวงค์ เลขานุการนายก  อบต.ท่าจ าปา อภิญญา   พรมชัยวงค์  
4 นายพิเชษฐ์   ศรีวะรมย์ รองปลัด อบต.ท่าจ าปา พิเชษฐ์   ศรีวะรมย์  
5 นายมิตร    วรรณไชย ผอ.กองช่าง มิตร  วรรณไชย  
6 นางสาวสุพรรษา  สายสมคุณ หัวหน้าส านักปลัด สุพรรษา  สายสมคุณ  

 
เริ่มเปิดประชุมเวลา  09.30  น.   โดยมี นายกีรติ   บุญเทียม  เป็นประธานเปิดประชุม 

ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายกีรติ   บุญเทียม  1.  แจ้งบันทึกข้อความท้องถิ่นอ าเภอท่าอุเทน  ที่  นพ  0023.7/ว 228  ลง 
ประธานสภาฯ   วันที่  29  กรกฎาคม  2558  เรื่อง  ขอเชิญเสนอผลงานประกวดตรา 

สัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์   จากส านักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดตรา 
สัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง Anti  Corruption  Museum    

    2.  แจ้งหนังสือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าดอกแก้ว  ที่  นพ   
0432.01/16/ว 175  ลงวนัที่  23  มิถุนายน  2558  เรื่อง  ส่งข่าว 
ประชาสัมพันธ์ รพสต.ท่าดอกแก้ว  เกี่ยวกับ  สสจ.นครพนมตรวจร้านขายยา  
ที่ไม่มีเภสัชกรอยู่ประจ าร้าน แนะ “เข้าร้านยา ถามเภสัชกร” 
3.  ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ที่ร่วมงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  83  พรรษา  12  สิงหาคม  2558  ทั้ง
ภาคเช้าและภาคค่ า 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี  4  ครั้งที่  1/2558 
เมื่อวันที่   11  สิงหาคม   2558  

นายนพดล   ศรีวะรมย์ -   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่  4   ครั้งที่   1/2558  เมื่อวันที่ 
เลขานุการสภาฯ 11  สิงหาคม   2558  ให้ทีป่ระชุมทราบ 
มติที่ประชุม   มีมติให้การรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นายจรัญ   มะแก้ว    -   ถนนสายปุุงแก – บ้านดง (ก่อนถึงบล็อกคอนเวิร์ส) เป็นหลุมเป็นบ่อ  
ส.อบต.หมู่ที่  13  ขรุขระสัญจรล าบาก 
นายมานิตย์   ไชยประการ -   ฝาปิดรางระบายน้ าหน้าวัดท่าดอกแก้วช ารุด จ านวน  4  ฝา  
ส.อบต.หมู่ที่  5 
 

/นายวิเชียร... 
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นายวิเชียร   ท่าเข  -  สายไฟฟูาแรงต่ าหน้าบ้านนายสอนหย่อน  เนื่องจากเสาไฟฟูาเอียง 
ส.อบต.หมู่ที่  6 
มติที่ประชุม   มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (แปรญัตติ) 
นายกีรติ   บุญเทียม  1. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ในวันนี้เป็นการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  มีสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดยื่นแปรญัตติหรือไม่ 
นายวีระชัย   ทองสืบสาย -  กระผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส.อบต.หมู่ที่  7   ท่าจ าปา  ขอแจ้งว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดยื่นขอแปร 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 
นายกีรติ   บุญเทียม  -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาท่านใดยื่นขอแปร  
ประธานสภาฯ   ญัตติขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบการแปรญัตติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายกีรติ   บุญเทียม  2. การประชุมแปรญัตติร่างบันทึกข้อตกลงเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะด้าน 
ประธานสภาฯ   ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่าจ าปาท่านใดยื่นแปรญัตติหรือไม่ 
นายสมชาย   เขียวค้า  -  การท าร่างบันทึกร่างบันทึกข้อตกลงฯ นี้  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
ส.อบต.หมู่ที่  11  มีการสมทบด้านงบประมาณหรือไม่  และได้รับผลประโยชน์อย่างไร  มีองค์การ 

บริหารส่วนต าบลไหนจัดท าบันทึกข้อตกลงนี้บ้าง 
นายนพดล   ศรีวะรมย์  -   การท าบันทึกข้อตกลงถือเป็นเรื่องที่ดี  ถ้าทุกต าบลร่วมกันบริหารจัดการ 
ปลัด อบต.   อย่างพร้อมเพียง และเป็นการช่วยเหลือระหว่างกันของประชาชนในอ าเภอ 

ท่าอุเทน  ซึ่งจะสามารถให้บริการนอกเขตการปกครองได้ในเวลาแจ้งเหตุ 
ฉุกเฉิน  เช่น ไฟไหม้  น้ าท่วม  หรือเกิดภัยพิบัติ 

นายกีรติ   บุญเทียม  -  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาท่านใดจะขอแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ   อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบการแปรญัตติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายกีรติ   บุญเทียม  3. การประชุมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  การ
ประธานสภาฯ   บริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่าจ าปาท่านใดยื่นแปรญัตติหรือไม่ 
นายวีระชัย   ทองสืบสาย -  กระผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส.อบต.หมู่ที่  7   ท่าจ าปา  ขอแจ้งว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดยื่นขอแปร 

ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง การบริหารกิจการสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟูา  

นายกีรติ   บุญเทียม  -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาท่านใดยื่นขอแปร  
ประธานสภาฯ   ญัตติขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบการแปรญัตติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

/ระเบียบวาระ... 
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นายกีรติ   บุญเทียม  4. การประชุมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติต าบล  เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและ
ประธานสภาฯ   มูลฝอย  พ.ศ.2551  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  1)  พ.ศ.2558   มีสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาท่านใดยื่นแปรญัตติหรือไม่ 
นายวีระชัย   ทองสืบสาย -  กระผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส.อบต.หมู่ที่  7   ท่าจ าปา  ขอแจ้งว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดยื่นขอแปร 

ญัตติร่างข้อบัญญัติต าบล  เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2551  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  1)  พ.ศ.2558    

นายกีรติ   บุญเทียม  -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาท่านใดยื่นขอแปร  
ประธานสภาฯ   ญัตติขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบการแปรญัตติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายกีรติ   บุญเทียม  -  การจัดเก็บขยะให้พิจารณาจัดเก็บในวันหยุดราชการ และเทศกาล 
ประธานสภาฯ  
นายสัญชัย   โคตรวัน  -  ขอให้รีบด าเนินการจัดหาถังขยะโดยเร็ว 
ส.อบต.หมู่ที่  11 
นายวรลภย์   ศรีบุญเรือง  1.  จะรับพิจารณาในเรื่องการบริหารจัดการขยะ 
นายก อบต.   2.  เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559   

ประกาศใช้แล้ว  จะรีบจัดหาถังขยะมาโดยเร็วเป็นอันดับแรก 
    3.  ตามท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งที่ประชุมถึงความเดือดร้อน 

ของประชาชนนั้น  ถ้าเก่ียวกับถนนสัญจรให้ผ่านฤดูฝนก่อนจะรีบด าเนินการ
แก้ไขเป็นการเร่งด่วน 

ปิดการประชุมเวลา  14.00  น. 

 
    (ลงชื่อ)    นพดล   ศรีวะรมย์    ผู้จดบันทึกการประชุม 
              (นายนพดล   ศรีวะรมย์) 
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

 
                     (ลงชื่อ)    สัญชัย   โคตรวัน    ผู้ตรวจรายงานการประชุม        

                                (นายสัญชัย   โคตรวัน)         
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)     ธีรวัช   ลีค าพอก    ผู้ตรวจรายงานการประชุม     (ลงชื่อ)    โชคชัย   หลวงแก้ว      ผู้ตรวจรายงานการประชุม     
         ( นายธีรวชั   ลีค าพอก)     (นายโชคชัย   หลวงแก้ว) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

            (ลงชื่อ)     กีรติ   บุญเทียม          ผูต้รวจรายงานการประชุม 
               (นายกีรติ   บุญเทียม) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
สมัยสามัญที่  4  ครั้งที่  3/2558 

วันที่  15   เดือน   สิงหาคม    พ.ศ. 2558 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

********************************************* 
 
 รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายไกรเลิศ   ค าชนะ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 1 ไกรเลิศ   ค าชนะ  
2 นายกิตติคุณ   บุญพิมพ์ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 1 กิตติคุณ   บุญพิมพ์  
3 นายศิวะ   ยะวงษ์ศรี สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 2 ศิวะ   ยะวงษ์ศรี  
4 นางนฤมล    บุพจันโท สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 2 นฤมล    บุพจันโท  
5 นายนิมิตร   ซองทอง สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 3 นิมิตร   ซองทอง  
6 นายธีรวัช   ลีค าพอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  3 ธีรวัช   ลีค าพอก  
7 นายยุทธภูมิ   ทะลา สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 4 ยุทธภูมิ   ทะลา  
8 นายสืบศักดิ์   สุขวิพัฒน์ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 4 สืบศักดิ์   สุขวิพัฒน์  
9 นายวุฒิชัย   ละดอกท่า สมาชิกสภา  อบต. หมู่  5 วุฒิชัย   ละดอกท่า  

10 นายมานิตย์   ไชยประการ สมาชิกสภา  อบต. หมู่  5 มานิตย์   ไชยประการ  
11 นายไสว   ค าลี สมาชิกสภา  อบต. หมู่  6 ไสว   ค าลี  
12 นายวิเชียร    ท่าเข สมาชิกสภา  อบต. หมู่  6 วิเชียร    ท่าเข  
13 นายวีระชัย   ทองสืบสาย สมาชิกสภา  อบต. หมู่  7 วีระชัย   ทองสืบสาย  
14 น.ส.นิติยา   โยธาตร ี สมาชิกสภา  อบต. หมู่  7 นิติยา   โยธาตร ี  
15 นายโชคชัย   หลวงแก้ว สมาชิกสภา  อบต. หมู่  8 โชคชัย   หลวงแก้ว  
16 นายคต   หลวงแก้ว สมาชิกสภา  อบต. หมู่  8 คต   หลวงแก้ว  
17 นายเตียง   ชมพูพระ สมาชิกสภา  อบต. หมู่  9 เตียง   ชมพูพระ  
18 นายถนอม   ยางเบือก สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  9 ถนอม   ยางเบือก  
19 นายภูริภัทร   ศรีหะมงคล สมาชิกสภา  อบต. หมู่  10 ภูริภัทร   ศรีหะมงคล  
20 นายกีรติ   บุญเทียม สมาชิกสภา  อบต. หมู่  10 กีรติ   บุญเทียม  
21 นายสัญชัย   โคตรวัน สมาชิกสภา  อบต. หมู่  11 สัญชัย   โคตรวัน  
22 นายสมชาย   เขียวค้า สมาชิกสภา  อบต. หมู่  11 สมชาย   เขียวค้า  
23 นายพล   กิติศรีวรพันธ์ สมาชิกสภา  อบต. หมู่  12 พล   กิติศรีวรพันธ์  
24 นายสาคร   ล าลอง สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 12 สาคร   ล าลอง  
25 นายสังคม   บุญเทียม สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 13 สังคม   บุญเทียม  
26 นายจรัญ   มะแก้ว สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 13 จรัญ   มะแก้ว  
27 นายเชียง  ยางเบือก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  14 เชียง   ยางเบือก  
28 นายชาคริต   บุญเหลา สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 15 ชาคริต   บุญเหลา  
29 นายทองดี   หลวงแก้ว สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 15 ทองดี   หลวงแก้ว  
30 นายนพดล   ศรีวะรมย์ เลขานุการสภาฯ นพดล  ศรีวะรมย์  
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
ที ่ ชือ่ –สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายวรลภย์   ศรีบุญเรือง นายก อบต.ท่าจ าปา วรลภย์   ศรีบุญเรือง  
2. นายพีรพล    โยธาตรี รองนายก อบต.ท่าจ าปา พีรพล    โยธาตรี  
3. นางอภิญญา   พรมชัยวงค์ เลขานุการนายก  อบต.ท่าจ าปา อภิญญา   พรมชัยวงค์  
4 นายพิเชษฐ์   ศรีวะรมย์ รองปลัด อบต.ท่าจ าปา พิเชษฐ์   ศรีวะรมย์  
5 นายมิตร    วรรณไชย ผอ.กองช่าง มิตร  วรรณไชย  
6 นางสาวสุพรรษา  สายสมคุณ หัวหน้าส านักปลัด สุพรรษา  สายสมคุณ  

 
เริ่มเปิดประชุมเวลา  09.30  น.   โดยมี นายกีรติ   บุญเทียม  เป็นประธานเปิดประชุม 

ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายกีรติ   บุญเทียม  1.  แจ้งหนังสือที่ว่าการอ าเภอท่าอุเทน  ที่  นพ  0418/2363   ลงวันที่   
ประธานสภาฯ   29  กรกฎาคม  2558  เรื่อง การส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจรด้วย 

รถจักรยาน  โดยให้ขับเคลื่อนการส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจรด้วย 
รถจักรยานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
2.  แจ้งจังหวัดนครพนม  ได้จัดกิจกรรม Bike  For  Mom  ในวันที่  16   
สิงหาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  15.00  น.  เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี  4  ครั้งที่  2/2558 
เมื่อวันที่   14  สิงหาคม   2558  

นายนพดล   ศรีวะรมย์ -   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่  4   ครั้งที่   2/2558  เมื่อวันที่ 
เลขานุการสภาฯ 14  สิงหาคม   2558  ให้ทีป่ระชุมทราบ 
มติที่ประชุม   มีมติให้การรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายกีรติ   บุญเทียม  1.  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ได้เปิดประชุมสภาองค์การ 
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  สมัยสามัญท่ี  4  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  จึงขอมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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นายกีรติ   บุญเทียม  2. การพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท าบริการสาธารณะด้านปูองกัน 
ประธานสภาฯ   และบรรเทาสาธารณภัย จึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่าจ าปาเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะด้านปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายกีรติ   บุญเทียม  3. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  การบริหาร
ประธานสภาฯ   กิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา   จึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลท่าจ าปาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง การ 
บริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายกีรติ   บุญเทียม  4. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติต าบล  เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   
ประธานสภาฯ   พ.ศ.2551  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  1) พ.ศ.2558   จึงขอมติที่ประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาเห็นชอบร่างร่างข้อบัญญัติต าบล  เรื่อง  การ 
ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2551  แก้ไขเพ่ิมเติม   (ฉบับที่  1)  
พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายกีรติ   บุญเทียม  5.  แจ้งก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ใน 
ประธานสภาฯ ปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ได้

ก าหนดสมัยประชุมสามัญไว้  4  สมัย  แต่ละสมัยก าหนดสมัยละไม่เกิน  15  
วัน  โดยก าหนดสมัยประชุม  ดังนี้ 
 สมัยสามัญประจ าปี  2559  สมัยที่  1  เดือน  ธันวาคม  2558   
สมัยและไม่เกิน  15  วัน 

สมัยสามัญประจ าปี  2559  สมัยที่  2  เดือน  มีนาคม   2559   
สมัยและไม่เกิน  15  วัน 

สมัยสามัญประจ าปี  2559  สมัยที่  3  เดือน  มิถุนายน  2559   
สมัยและไม่เกิน  15  วัน 
 สมัยสามัญประจ าปี  2559  สมัยที่  4  เดือน  สิงหาคม  2559   
สมัยและไม่เกิน  15  วัน 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายกีรติ  บุญเทียม  -  การจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  โดยเฉพาะเต้นท์  เก้าอ้ี  ขอให้ได้คุณภาพ  เพ่ือใช้ 
ประธานสภาฯ   ในการบริการสาธารณะ 
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ปิดการประชุมเวลา  14.00  น. 

 

 
    (ลงชื่อ)    นพดล   ศรีวะรมย์    ผู้จดบันทึกการประชุม 
              (นายนพดล   ศรีวะรมย์) 
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

 
                      (ลงชื่อ)    สัญชัย   โคตรวัน    ผู้ตรวจรายงานการประชุม        

                                (นายสัญชัย   โคตรวัน)         
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)     ธีรวัช   ลีค าพอก    ผู้ตรวจรายงานการประชุม     (ลงชื่อ)    โชคชัย   หลวงแก้ว      ผู้ตรวจรายงานการประชุม     
          ( นายธีรวชั   ลีค าพอก)     (นายโชคชัย   หลวงแก้ว) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

            (ลงชื่อ)     กีรติ   บุญเทียม          ผูต้รวจรายงานการประชุม 
               (นายกีรติ   บุญเทียม) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 
 


