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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 

  
ประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น     33,500,000.-บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 

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 
ประเภทค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน    42,120   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   จ านวน   42,120  บาท 
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  จ านวน   42,120    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต 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 
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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 
  

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  ลงวันที่  11  มิ.ย. 2555 ) 
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ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน  384,000       บาท 
  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.  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง , 
ค่าตอบแทนอยู่เวรยามภายในหมู่บ้าน ,ค่าตอบแทนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนต าบลท่าจ าปา   ฯลฯ   
จ านวน   100,000  บาท    

2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล , พนักงานครูองค์การ 
บริหารส่วนต าบล , ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   จ านวน   100,000   
บาท   โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29  กันยายน  
2557 
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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  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
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 าคัญของ
ชาติ  รวมถึงปูายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาลและหนังสือสั่งการ จ านวน   40,000 บาท    
 3.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน   
20,000  บาท   
 4.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรคมนาคม , โทรศัพท์ภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
และการสื่อสารอ่ืน ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวกับการใช้
บริการ   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 หรือมา
ด าเนินการกิจการอ่ืนอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  30,000  บาท   

2.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าจ าปาในโอกาสต่าง ๆ  จ านวน  50,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  12  หน้า  94 

3.   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหรือเป็นการสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มี 
การประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน  จ านวน   30,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  6  หน้า  44 
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ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  จ านวน   1,170,000  บาท 
1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พักและ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล , พนักงานส่วนต าบล ,ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้างและสมาชิก อปพร.ในส านักปลัดที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ในการให้คณะผู้บริหาร , ส.อบต.  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า , พนักงานจ้างและ
สมาชิก 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  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0890.4/ว 3992  ลงวันที่  2  ตุลาคม  2556  และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0890.4/468  ลงวันที่  17  มกราคม  2556   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559   
ข้อ  14  หน้า  94 

4. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพ้ืนที่สีเขียว  จ านวน   
10,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  6  หน้า  84 
 5.   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  อบต.สัญจร  พบประชาชน   จ านวน   20,000.-บาท  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  6  หน้า  93 
 6.   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข   จ านวน   50,000.-บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  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 รถยนต์ส่วนกลาง  
รถน้ าเอนกประสงค์  รถอปพร. รถตักล้อยาง  รถกระเช้า ,รถบรรทุกขยะ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ 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 

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 
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3.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท 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.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท 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  และความเร็วรอบไม่น้อยกว่า  
920 รอบ/นาที   จ านวน  15  ตัว ๆ ละ  2,800  บาท   จ านวน   42,000   บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   
ปี  2559  ข้อ  3  หน้า  93 

6.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก  ผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรดเอ  ขนาดไม่น้อยกว่า  50 x 51x81 cm  
น้ าหนักไม่น้อยกว่า  2.00  kg  จ านวน  1,245  ตัว ๆ ละ  220  บาท   จ านวน   273,900 บาท ใช้ในงานต่าง ๆ ใน
ส 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 านักงานและเพ่ือ
บริการประชาชนในต 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 านักงานและประชาชนผู้มาติดต่อ 
ราชการ  จ านวน   40,000  บาท  

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน              100,000    บาท 
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  น้ ามันเบรก  ยางนอก – ใน  รถยนต์

ส่วนกลาง , รถ อปพร.,รถแทรคเตอร์ (ล้อยาง) ,รถน้ าเอนกประสงค์ ,รถจักรยนต์,รถบรรทุกขยะและรถกระเช้า   
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 , เครื่องตัดหญ้าและใช้ในการพ่นหมอกควัน
เพ่ือปูองกันการแพร่เชื้อโรคไข้เลือดออก  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   
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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.  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท  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 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

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 และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ  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 ๆ  ละ 25,000  บาท  ขนาดกว้าง   4.00  เมตร  ยาว  8.00  
เมตร ใช้ในงานต่าง ๆ  ในส านักงานและเพ่ือบริการประชาชนในต าบลท่าจ าปา  จ านวน  100,000  บาท 
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ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน  800,000       บาท 
1.  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า   

2,400  ซีซี ขับเคลื่อน  2  ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ   จ านวน  1  คัน ๆ ละ  787,000  บาท  ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ประจ าปีงบประมาณ  2558  ข้อ  8.2.2  หน้า  14   จ านวน  787,000  บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี  ปี  2559  ข้อ  17  หน้า  95 

2.  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อปั๊มลมส าหรับเติมลมยาง  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ  13,000  บาท   จ านวน  13,000   
บาท 

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  ตามเกณฑ์ราคา 

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

2.  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ  5,500  บาท  ตามเกณฑ์ราคา 
กลางครุภัณฑ์และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  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 ารวจความพึง
พอใจ  จ านวน   20,000  บาท    
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งบเงินอุดหนุน       รวม         30,000        บาท 
หมวดเงินอุดหนุน      รวม         30,000       บาท 
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน     30,000           บาท 

เพ่ือจ่ายอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามโครงการศูนย์ประสานงานและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ  จ านวน   30,000  บาท  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว 74  ลงวันที่  8  มกราคม  2553  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  
2559  ข้อ  5  หน้า  93 
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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    ดังนี ้
  -   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 
 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 
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งบด าเนินการ       รวม  390,300 บาท 
หมวดค่าตอบแทน      รวม  120,000 บาท 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.      จ านวน  100,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างกองคลังองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  จ านวน   100,000  บาท   โดยถือปฏิบัติกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557  และหนังสือกระทรวงหมดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  
0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29  กันยายน  2557 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างกองคลัง
องค์การบริหารส่วนต 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  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่าย 
อ่ืน ๆ  ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในส่วนการคลัง ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ในการส่งพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างไปอบรมสัมมนา จ านวน   
100,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  96 
 2.  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการจัดเก็บภาษีเชิงรุก  จ านวน  10,000.-บาท   

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

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

2.  เพื่อค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2  บาน  จ านวน  2  หลัง ๆ ละ  4,900  บาท   จ านวน  9,800  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  3 หน้า  93 
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3.  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน  จ านวน 3 หลัง ๆ ละ 3,500 บาท  จ านวน  10,500 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  3 หน้า  93 

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

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1 หน้า  93 
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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  
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ    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. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนต าบลท่าจ าปา  ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ   จ านวน   35,000  บาท    

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

3.  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์   จ านวน   20,000  
บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.5/2208  ลงวันที่  2  
ธันวาคม  2557   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  15 หน้า  46 
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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.  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิง  จ านวน  2  ถัง ๆ ละ   1,100  บาท    จ านวน  2,200  บาทปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  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  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  3  หน้า  93 
 
งบลงทุน       รวม  86,000  บาท 
หมวดครุภัณฑ์       รวม  86,000  บาท 
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   จ านวน  23,000  บาท 

1.  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเบาะรองนอนผู้ปุวย   จ านวน   1  อัน ๆ ละ  6,000  บาท   จ านวน   6,000  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  2  หน้า  93 
 2.  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเปลสนาม   จ านวน   1  อัน ๆ ละ  8,000  บาท   จ านวน   8,000  บาท  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  2  หน้า  93 
 3.  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชุด Oxygen พร้อมสาย   จ านวน  1  ชุด ๆ ละ  9,000  บาท  จ านวน  9,000  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  2  หน้า  93 

ประเภทเครื่องดับเพลิง      จ านวน  63,000  บาท 
 1.  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง  ขนาด  2.5  นิ้ว  ยาว  20  เมตร   จ านวน  35,000  บาท  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  2  หน้า  93 
 2.  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง   ขนาด  1.5  นิ้ว  ยาว  20  เมตร   จ านวน  20,000  บาท  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  2  หน้า  93 
 3.  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิงชนิด CO2.  จ านวน  1  ถัง ๆ ละ  8,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
ปี  2559  ข้อ  2  หน้า  93 
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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   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  44 
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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  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและ ผู้ดูแลเด็ก  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต 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 าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบ  5  หมู่   (ตามเอกสารแนบท้าย)   จ านวน  1,590,400   บาท  ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   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 , เด็ก
อนุบาล และเด็กประถมศึกษาที่  1 – 6    ไดร้ับสารอาหารอย่างครบถ้วนเพื่อพัฒนาการที่ดีและมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง (ตามเอกสารแนบท้าย)  จ านวน  2,467,776  บาท  ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  2  หน้า  79 
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งบเงินอุดหนุน       รวม 3,928,800      บาท 
หมวดเงินอุดหนุน      รวม 3,928,800      บาท 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ     จ านวน   3,928,800    บาท 
          1. เพ่ือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าจ าปา   ตามโครงการอาหารกลางวัน  เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหาร
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพท่ีดีและแข็งแรง   จ านวน   148,000  บาท ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   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  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  79 
           4. เพ่ือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยพระ    ตามโครงการอาหารกลางวัน  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง   จ านวน   692,000 บาท  ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  79 
 5.   เพ่ือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนแดง    ตามโครงการอาหารกลางวัน  เพื่อให้เด็กนักเรียน 
ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง  จ านวน   480,000  บาท  ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  79 
          6.   เพ่ือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนติ้ว   ตามโครงการอาหารกลางวัน  เพ่ือให้เด็กนักเรียน 
ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง  จ านวน   340,000  บาท  ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  79 
          7.  เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าแต้ปุุงแก   ตามโครงการอาหารกลางวัน  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง  จ านวน   320,000  บาท  ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  79 
          8.   เพ่ือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านค าเตย    ตามโครงการอาหารกลางวัน  เพ่ือให้เด็กนักเรียน 
ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง  จ านวน   556,000   บาท  ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   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. เพ่ือจ่ายอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่าจ 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. เพ่ือจ่ายอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่าจ 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 
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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  บาท
จ 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   ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  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. เพ่ือเป็นค่าซื้อน้ ายาเคมีภัณฑ์     เพื่อใช้ปูองกันยุงลายในการแพร่เชื้อโรคไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่ต าบล 
ท่าจ าปา  จ านวน   20,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  33 
         3. เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการแพทย์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือเคลื่อนย้ายผู้ปุวย  เพ่ือใช้ในศูนย์กู้
ชีพต าบลท่าจ าปา  จ านวน  15,000  บาท  
 4.  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานก าจัดขยะ   จ านวน   30,000  บาท 
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 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  บาทใน
เขตพ้ืนที่ต าบลท่าจ าปา   เพ่ือเป็นการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานระดับหมู่บ้าน / ชุมชน   จ านวน  112,500  บาท  
ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  
ข้อ  6  หน้า  34 
         2.  เพื่อจ่ายอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขต าบลท่าจ าปา   ตามโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ต าบลท่าจ าปา  เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่ อสม.เชี่ยวชาญ     จ านวน  50,000  บาท  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  7 หน้า  34 
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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 
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 และพนักงานจ้างส่วนสวัสดิการ
สังคมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   จ านวน    60,000   บาท   โดยถือปฏิบัติกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29  กันยายน  2557 
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  15,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ 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      
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หมวดค่าใช้สอย       รวม 110,000     บาท 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  จ านวน   110,000  บาท 

1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ และเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง 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 

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.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท 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.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท 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  เป็นเงิน  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.  เพือ่เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ  4,300  บาท   จ านวน   4,300  
บาท  ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  2558  ข้อ  38  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  93 
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งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์    รวม  10,000  บาท 
งบอุดหนุน       รวม  10,000  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน      รวม  10,000  บาท 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ     จ านวน  10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายอุดหนุนศูนย์กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคเอดส์  ตามโครงการช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์และผู้ติด
เชื้อ 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 
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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    

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  และพนักงานจ้าง
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา    จ านวน  50,000  บาท    โดยถือปฏิบัติกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29  กันยายน  2557 



 

 

57 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิก

ได้ตามระเบียบฯ   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 

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

อ่ืน ๆ  ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในส่วนโยธา  ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ และเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ในการส่งพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างไปอบรมสัมมนา  จ านวน  
70,000   บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  96   

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

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

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

3.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก  จ านวน  1  หลัง ๆ ละ  3,500  บาท  จ านวน  3,500  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  93 
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ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     จ านวน  100,000  บาท 
1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟูา  สายไฟฟูา  ปลั๊กไฟฟูา  และวัสดุอุปกรณไ์ฟฟูาอ่ืน ๆ  เพ่ือใช้ปรับปรุง

ซ่อมแซมไฟฟูาภายในส านักงานและหมู่บ้านในเขตต าบลท่าจ าปา   และสายไฟฟูาภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
จ านวน   80,000  บาท       

2. เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา  จ านวน   20,000  บาท  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  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  และ
อุปกรณ์เพ่ิมเติม  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  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  93 

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  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  10  หน้า  76 

2.  ค่าปรับปรุงห้องน้ าและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแต้   จ านวน  79,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ าและฝูาเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแต้   รายละเอียดตามแบบ 

แปลน  อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  10  หน้า  76 
3.  ค่าปรับปรุงห้องน้ าและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งสว่าง   จ านวน  77,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ าและฝูาเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งสว่าง   รายละเอียดตามแบบ 
แปลน  อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  10  หน้า  76 
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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  หนา  0.04  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  512  ตาราง
เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด   

 2.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  2  บ้านท่าจ าปา  สายแยกทางหลวง  212  ไปเขื่อนเรียง
หินริมแม่น้ าโขง (ซอยพิมพ์พันธ์)  จ านวน  150,000  บาท 

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

3.  ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กริมทางภายในหมู่บ้านค าพอก  หมู่ที่  3  สายหน้าบ้าน 
นายอุทัย  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  สายเริ่มจากหน้า 
บ้านนายค 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  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   
ปี  2559 – 2561   ข้อ  107  หน้า  63 

5. ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กริมทางภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว  หมู่ที่  5  เริ่มจากหน้า 
บ้านนายทองดี  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 
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 6.   ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิว AC   สายบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่  5  สายหลังท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต 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  หรือมีพ้ืนที่
ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า  600  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  ปี  2559  ข้อ  15  หน้า  98  

7.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่  6 สายนานายหน  คงเหลา ถึงสวนนางพัชรี   ฟองแก้ว   
จ านวน   130,000  บาท    
  เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่  6  สายนานายหน  คงเหลา  ถึงสวนนางพัชรี  
ฟองแก้ว  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  450.00  เมตร  ลูกรังรองพ้ืนทางหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ดินถมรองพ้ืนทางหนา
เฉลี่ย  0.30  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559 – 
2561   ข้อ  47  หน้า  54 
 8.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่  8  บ้านดอนแดง  สายนานายเร็ต  วะโลลม  ถึงสวน
นางซู  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  ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  ปี  2559  ข้อ  33  หน้า  52 
 9.  ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้านเริ่มจากหน้าบ้านนายเซียง  สาเส็ง  ไปบ้านนางสิ่ว  ชมภูพระ  
หมู่ที่  9    จ านวน  200,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้านเริ่มจากหน้าบ้านนายเซียง  สาเส็ง  ไปบ้านนาย
สิ่ว  ชมพูพระ  หมู่ที่  9  ขนาดกว้างภายใน  0.50  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.50  เมตร  ยาว  58.00  เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  112  หน้า  64 
 10.  ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนติ้ว  หมู่ที่  10  สายบ้านนางมง  ถึง
บ่อประปา   จ านวน   110,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนติ้ว  หมู่ที่  10  สายบ้าน
นางมง  ถึงบ่อประปา  ขนาดกว้างภายใน  0.30  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.30  เมตร  ยาว  52.00  เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  113  หน้า  64 
 11.ค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนติ้วไปโรงเรียนท่าจ าปาวิทยา จ านวน 90,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนติ้วไปโรงเรียนท่าจ าปาวิทยา  ขนาด
ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  70.00 เมตร  หนา  0.10 เมตร  ลูกรังไหล่ทาง  0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  280  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  ปี  2559 – 2561   ข้อ  12  หน้า  98 
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 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 าปาก าหนด  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559 – 2561   ข้อ  19   หน้า  50 
 13.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  12  บ้านนาดอกไม้  สายทางบ้านนาดอกไม้  ไปประปา
หมู่บ้าน   จ านวน   200,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  12  บ้านนาดอกไม้  สายบ้านนาดอกไม้ไป
ประปาหมู่บ้าน  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  105.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลูกรังไหล่ทาง  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมไม่น้อยกว่า  420.00  ตารางเมตร   รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าจ าปา
ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2558 – 2560   ข้อ  22  หน้า  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  รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2558  ข้อ  25  หน้า  57 
 15.  ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยพระ  หมู่ที่  14  สายบ้านนายมาน  
ชมภูพระ ไปบ้านนายมิตร  อุเทนจันทร์   จ านวน   200,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยพระ  หมู่ที่  14  สาย
บ้านนายมาน  ชมภูพระ  ไปบ้านมิตร   อุเทนจันทร์  ขนาดกว้างภายใน  0.40  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.45  เมตร  ยาว  
60.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559 ข้อ  118  
หน้า  65 
 16.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  15  บ้านดอนแดง  สายบ้านดอนแดงไปห้วยปลาฝา  
จ านวน  200,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  15  บ้านดอนแดง  สายบ้านดอนแดงไปห้วย
ปลาฝา  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  105.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลูกรังไหล่ทาง  0.50  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว้า  420  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าจ 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   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคาร  อปพร.องค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าจ าปา  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตพ้ืนที่รวม  212  ตารางเมตร  หนา  0.15  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  27  หน้า  51 
 18.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าท่าจ าปา 3  หมู่ที่  2  จ านวน  31,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านท่าจ าปา 3  หมู่ที่  2  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  91.00  เมตร  ลูกรังรองพ้ืนหนา  0.20  เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.
ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  47  หน้า  54 
 19.  ค่าก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าท่าจ าปา  2  หมู่ที่  5  จ านวน   4,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านท่าจ าปา  2  หมู่ที่  5  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  25.00  เมตร  ลูกรังรองพ้ืนหนา  0.20  เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.
ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  47  หน้า  54 
 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  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
ปี  2560   ข้อ  46  หน้า  100 
 21.  ค่าขุดบ่อขยะ   ต าบลท่าจ าปา   จ านวน   100,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดบ่อขยะ  ต าบลท่าจ าปา   ปริมาณดินขุดขนทิ้ง  จ านวน  1,800  ลบ.ม.
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  รายละเอียดตามแบบ
แปลน  อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559 – 2561    ข้อ  117   หน้า  64 
 23.   ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค าพอก  หมู่ที่  3  สายบ้านค าพอก – บ้านดอนแดง  
จ านวน   170,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค าพอก  หมู่ที่  3  สายทางบ้านค าพอก – บ้าน
ดอนแดง  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  67.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลูกรังไหล่ทาง  1.00  
เมตร  หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  325  ตารางเมตร   รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ท่าจ าปาก าหนด ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559   ข้อ  27  หน้า  51 
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 24.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  6  บ้านท่าดอกแก้ว   
จ านวน  100,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  6  บ้านท่าดอกแก้ว  ขนาด
ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  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  ท่อน  รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ท่าจ าปาก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  27 
หน้า  51 
 25.  ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  บ้านค าพอก   
จ านวน  17,000  บาท 
  เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางเข้าหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  บ้านค าพอก  
ขนาดท่อ  คสล. Ø  0.60 x 1.00  เมตร  ยาว  7.00  เมตร  พร้อมคอนกรีตรัดปากท่อ  รายละเอียดตามแบบแปลน  
อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559 – 2561   ข้อ  117  หน้า  64 
 
 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 าปาก าหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559 – 2561   ข้อ  117  หน้า  64 

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  ดอยมา  
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  200.00  เมตร  ลูกรังรองพ้ืนทางหนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  55  หน้า  55 
 2.  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  8  บ้านดอนแดง  สายแยกทางหลวง  2045  ถึงทุ่งนากระแต้   
จ านวน   75,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  8  บ้านดอนแดงสายแยกทางหลวง  2045  ถึง
ทุ่งนากระแต้  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  150.00  เมตร  ลูกรังรองพ้ืนทางหนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  ดินถมรองพ้ืนทาง
หนาเฉลี่ย  0.60  เมตร  พร้อมท่อ คสล.ขนาด Ø 0.80 x 1.00  มตร  จ านวน  10  ท่อน  รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ท่าจ าปาก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2560 - 2561  ข้อ  76  หน้า  58 
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 3.  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าห้วยทราย  หมู่ที่  11  บ้านท่าแต้  จ านวน  100,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมคันดินอ่างเก็บน้ าห้วยทรายที่ช ารุดเสียหายและก่อสร้างทางน้ าออก  
ขนาดท่อ คสล Ø  0.80 x 1.00  เมตร  จ านวน  2  แถว  ยาว  6.00  เมตร  พร้อมก าแพงปากท่อ  รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด   

4. ค่าซ่อมแซมเสริมผิวถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่  7  สายนานายลิต  พะมี  ถึงนา 
นายใบ  อินเทพ   จ านวน  45,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเสริมผิวถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่  7  สายนานายลิต  พะมี  ถึงนา
นายใบ  อินเทพ  กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  250.00  เมตร  ลูกรังรองพ้ืนหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ดินถมรองพ้ืนทาง
หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ท่าจ าปาก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559   
ข้อ  72  หน้า  58 
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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. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
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. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครัวเรือน  
จ านวน  20,000  บาท   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  24  หน้า  37 
 3. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ   จ านวน   50,000  บาท  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  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  หน้า  89 
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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  เพ่ือให้เยาวชนในพื้นท่ีต าบล 
ท่าจ าปาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด  จ านวน  130,000  บาท    

2. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาช่อจ าปาเกมส์  เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงาน  
ผู้น าชุมชน , ผู้น าท้องถิ่นและประชาชนชาวต าบลท่าจ าปา   จ านวน   30,000  บาท    

3. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  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. เพ่ือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าแต้ปุุงแก  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 
 2.  เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยพระ   ตามโครงการแข่งขันกีฬา  3 โส้สัมพันธ์   จ านวน  10,000  บาท  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว 74  ลงวันที่  8  มกราคม  2553  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  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 เพ่ือใช้ในงานพิธีทางศาสนา  
รัฐพิธี  และงานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ  จ านวน   20,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  3 
หน้า  93 

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

1.  เพ่ือจ่ายอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอท่าอุเทน  ตามโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นอ าเภอท่าอุเทน   
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  ลงวันที่  8  
มกราคม  2553   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2559  ข้อ  1  หน้า  80 
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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        

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  และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
เช่น  ภัยต่าง ๆ ตามธรรมชาติ  ภัยอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนโดยมิได้ตั้งใจ หรือเจตนาให้เกิด    ในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าจ 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. เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  จ านวน  142,026  บาท  ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0819.3/ว 2199  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  2552  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0891.3/ว 1514  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2554        
      2.  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  จ านวน   20,000  บาท  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0891.4/ว 1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
ปี  2559  ข้อ  27  หน้า  42 

ประเภทบ าเหน็จ/บ านาญ    จ านวน  167,380 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญเพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  1%   ของ
ประมาณการรายรับ  จ านวน   167,380  บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  
0808.5/33  ลงวันที่  29  สิงหาคม  2556 
 


