
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย
อําเภอ เมืองลําปาง   จังหวัดลําปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 41,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,133,500 บาท
งบบุคลากร รวม 6,063,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,300 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล/รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,886,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกฯ

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,491,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,239,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตําแหน่ง ปลัด อบต. ,หัวหน้าสํานักปลัดระดับต้น, นักจัดการงานทัว
ไป , นักทรัพยากรบุคคล , นิติกร , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้า
พนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิมพิเศษของ  ปลัด อบต. , หัว
หน้าสํานักปลัด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 225,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมปรับปรุงค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง นัก
จัดการงานทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 734,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล พนักงานขับรถยนต์ นักการภารโรง และพนักงาน
จ้างทัวไป 3 อัตรา ได้แก่ ยาม 1 อัตรา และคนงานทัวไป 2 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 83,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล พนักงานขับ
รถ นักการภารโรง และพนักงานจ้างทัว
ไป 3 อัตรา ได้แก่ ยาม 1 อัตรา และคนงานทัวไป 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 3,007,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,077,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 830,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษหรือเงินรางวัลประจําปีให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง และเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการ
ในการสอบแข่งขันสอบคัดเลือก คณะกรรมการตรวจผลงานหรือประเมิน
ผลงานของพนักงานส่วนท้องถิน ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีได้รับ
อนุมัติให้มาปฏิบัติงานและมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวัน
หยุดราชการ(บุคลากรสํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 202,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ (บุคลากรสังกัดสํานักงานปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 39,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ (บุคลากรสังกัดสํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 825,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าเบียประกันภัย
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่
ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น จ้างเหมาเอกชนหรือบุคคลดูแลทํา
ความสะอาดสํานักงาน ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่าเย็บเอกสาร ฯลฯ 
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 15,000
 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้
จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที
มานิเทศน์งาน ตรวจงานหรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีที
เกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในอัตราไม่เกินร้อยละ 1
 ของรายได้จริงในปีทีล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงิน
จ่ายขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้ (รายได้จริงในประงบ
ประมาณ 2559 จํานวน 26,763,233.77 บาท
- ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ จํานวน 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิน การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการซึงได้รับ
การแต่งตังตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนัน หรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ จ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืมต่างๆ ค่า
อาหารว่าง ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าเช่าสถานทีในการประชุม ค่า
เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืนๆ และเจ้าทีทีเกียวข้องซึงเข้า
ร่วมประชุม

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทีอบต.ทุ่งฝายมีคําสังให้ไปปฏิบัติ
ราชการ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 118 ข้อ 1
ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินทุกระดับ เช่น การเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิน การเลือกตังผู้บริหาร
ท้องถิน ฯลฯ ตามทีคณะกรรมการเลือกตังกําหนดกรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตังสังให้มีการ
เลือกตังใหม่ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สาธารณูปโภค ค่าแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียวข้องกับการเลือก
ตัง ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 118 ข้อ 4
โครงการฝึกอบรมผู้บริหารและสมาชิกสภาเพือเพิมประสิทธภาพด้านระเบียบ
และกฎหมายทีเกียวข้อง

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพ  ผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต.ทุ่งฝาย ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
และระเบียบ ข้อบังคับ อํานาจหน้าทีทีเกียวข้องและสามารถนําไปสู่การ
พัฒนาท้องถินได้อย่างสุจริตและถูกต้อง ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 118 ข้อ 5 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งฝาย

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย ให้มี
คุณธรรมและการพัฒนาจิตในการทํางานและให้บริการประชาชน ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร หน้า 118 ข้อ 3
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.ทุ่งฝาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 665,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆทีเป็นวัสดุสินเปลือง วัสดุคงทน
ถาวร และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม กรรไกร ตรายาง ตลับ
ชาติ ธงชาติ ฯลฯ  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 118 ข้อ 9

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ หลอด
ไฟฟ้า สวิตซ์ ปลัก ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 118 ข้อ 9

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพืน แก้ว
นํา ถ้วยชาม นํายาทําความสะอาดต่างๆ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ
.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 118 ข้อ 9

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชินส่วนรถยนต์ และรถ
จักรยานยนต์ เพือเปลียนแทนของเดิมหรือหมดสภาพ
ไป เข่น แบตเตอรี ยางใน ยางนอก สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน หม้อนํารถ
ยนต์ น็อตและสกรู หัวเทียน พิล์มกรองแสง ฯลฯ  ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 118 ข้อ 9

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 340,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ทีใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝายและใช้
ในการปฏิบัติงานของ อบต.ทุ่งฝาย เช่น นํามันดีเซล เบนซิน นํามัน
เครือง จารบี แก้สหุงต้ม ถ่าน นํามันก๊าด นํามันเตา ฯลฯ  ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร หน้า 118 ข้อ 9

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน และสี เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ขาตัง
กล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 118 ข้อ 9

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สําหรับเครือง
ปรินเตอร์ เมาส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ กระดาษต่อเนือง เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟท์แวร์ ฯลฯ  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 118 ข้อ 9
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วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของอืนๆ ทีไม่สามารถจัดประเภทเข้ากลุ่มใด
ได้ เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า ฯลฯ  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 118 ข้อ 9

ค่าสาธารณูปโภค รวม 440,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝายและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ใช้ในการติดต่อราชการทังภายในและภายนอก
ของสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย และจ่ายเป็นค่าเช่าเลข
หมายโทรศัพท์เคลือนทีประจําตําแหน่งของผู้บริหาร อบต.ทุ่งฝาย และ
สภา อบต.ทุ่งฝาย

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติของ
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
แบบความเร็วสูง ค่าบริการระบบการเชือมต่ออินเตอร์
เน็ต ค่า Domain Name ค่าเช่า Web Hosting ค่าออกแบบและค่า
พัฒนาเว็บไซต์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ

งบลงทุน รวม 17,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 2,800 บาท
เก้าอีสํานักงาน มีทีวางแขน มีล้อเลือน ปรับระดับสูงตํา
ได้ จํานวน 1 ตัว(ตามราคาท้องถิน)ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 141 ข้อ 1 
ตู้เหล็ก 10 ลินชัก จํานวน 3,500 บาท
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10 ลินชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 379x459x940 
มิลลิเมตร จํานวน 1 ตู้ (ตามราคาท้องถิน)ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 141 ข้อ 1
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 บานประตู 4 ลินชัก จํานวน 4,300 บาท
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 บานประตู 4 ลินชัก ขนาดไม่น้อย
กว่า 880x410x879 มิลลิเมตร จํานวน 1 ตู้ (ตามราคาท้องถิน)ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 141 ข้อ 1

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ลําโพงอเนกประสงค์แบบเคลือนที จํานวน 7,000 บาท
ตู้ลําโพงอเนกประสงค์ จํานวน 1 ตัว ระบบเสียงสองทาง มีไมโครโฟนไร้
สายชนิดมือถือไม่น้อยกว่า 2 ตัว กําลังวัตต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ มี
ช่องเสียบ USB (ตามราคาท้องถิน) ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 141 ข้อ 1
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งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือผลพัฒนาระบบต่างๆ ซึงมิ
ใช่เพือจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง ตัง
ไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจ้างองค์การ หรือสถาบันทีเป็น
กลาง เพือเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมติ
การประเมินที ก.อบต.กําหนดไว้ในการเสนอขอรับการประเมิน
ประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติราชการในการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
อุดหนุนเทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว โครงการศูนย์ประสานราชการ(ศูนย์บริการ
ร่วม) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเมืองลําปาง โดยอปท
.ในเขตอําเภอเมืองลําปางร่วมกันอุดหนุนให้เทศบาลตําบลบ่อแฮ้วเป็นผู้
ดําเนินการ  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 130 ข้อ 1

งานบริหารงานคลัง รวม 2,888,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,000,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,000,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,657,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบล ตําแหน่ง นักบริหารงานคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการ
คลัง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ ผู้อํานวยการกองคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 253,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัด
เก็บรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 47,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัด
เก็บรายได้

งบดําเนินงาน รวม 861,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 316,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีได้รับ
อนุมัติให้มาปฏิบัติงานและมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวัน
หยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 219,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 92,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล และลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่
ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม ค่าซัก
ฟอก หรือค่าบริการอืนๆ ทีเกียวข้อง 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง ทีอบต.ทุ่งฝายมีคําสังให้ไปปฏิบัติราชการ ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการ
เมืองการบริหาร หน้า 118 ข้อ 1
โครงการจัดทํา/พัฒนาระบบแผนทีภาษี(GIS)และทะเบียนทรัพย์สินของ อบ
ต.ทุ่งฝาย

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทํา/พัฒนาระบบแผนทีภาษี(GIS) 
และทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ทุ่งฝาย  เพือจัดทําและพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 118 ข้อ 8 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.ทุ่งฝาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆทีเป็นวัสดุสินเปลือง วัสดุคงทน
ถาวร และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม กรรไกร ตรายาง ตลับ
ชาติ ธงชาติ ฯลฯ  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 118 ข้อ 9

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สําหรับเครือง
ปรินเตอร์ เมาส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ กระดาษต่อเนือง เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟท์แวร์ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 118 ข้อ 9

งบลงทุน รวม 26,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 2,800 บาท
เก้าอีสํานักงาน มีทีวางแขน มีล้อเลือน ปรับระดับสูงตํา
ได้ จํานวน 1 ตัว(ตามราคาท้องถิน)ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 141 ข้อ 1 
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ตู้เหล็ก 4 ลินชัก จํานวน 15,800 บาท
ตู้เหล็กขนาด 4 ลินชัก (มอก.)มีหูลินชัก คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม จํานวน 2 ตู้ ตู้ละ 7,900 บาท(ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มีนาคม 2560) ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 141 ข้อ 1
โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 7,500 บาท
โต๊ะทํางานเหล็ก 7 ลินชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 1524x762x759 
มิลลิเมตร จํานวน 1 ตัว  (ตามราคาท้องถิน) ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ
.ศ.2561-2564) หน้า 141 ข้อ 1

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 517,900 บาท
งบบุคลากร รวม 517,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 517,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 198,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งฝาย ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 306,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงาน
ขับเครืองจักรกลขนาดเบา

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและสร้างเครือข่ายควบคุมไฟ
ป่า

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่า และสร้างเครือข่ายควบคุมไฟป่าเพือสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่าในระดับหมู่บ้านและตําบล ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย หน้า 101 ข้อ 10
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง เพือรอง
รับปัญหาภัยแล้งและช่วยเหลือราษฎรทีประสบปัญหาภัยแล้ง ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนา
สังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 101 ข้อ 13
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เพือช่วยป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุใน
พืนทีตําบลทุ่งฝาย ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย หน้า 101 ข้อ 9
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โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ร่วมกับ
จังหวัด

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธาณภัยต่างๆ ร่วมกับจังหวัด เพือเพืมประสิทธิภาพให้กับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธาณภัยตําบลทุ่งฝาย ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย หน้า 100 ข้อ 7
โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้
ภัย ในตําบลทุ่งฝายให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติ
งาน ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การ
พัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 100 ข้อ 2
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบือง
ต้น

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนใน
การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบืองต้น เพือเตรียมความพร้อมให้เจ้า
หน้าที ครู และนักเรียนในการปฏิบัติเมือเกิดเหตุ ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 101 ข้อ 12
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพือให้ตัวแทนชุมชนได้ร่วมฝึกทักษะใน
การป้องกันภัยเบืองต้น ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย หน้า 101 ข้อ 14

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง วัสดุคงทน เช่นกระจกโค้ง
มน สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนา
สังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 100 ข้อ 6

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ นํายา
ต่างๆ เวชภัณฑ์ ถุงมือ สําลี ผ้าพันแผล ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ
.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย หน้า 100 ข้อ 6

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุดับเพลิง เช่น ถึงเคมีดับเพลิงและอุปกรณ์เกียวกับเครือง
ดับเพลิง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 การพัฒนาสังคมชุมชนและการรักษาความสงบเรียบ
ร้อย หน้า 100 ข้อ 6
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองลําปาง โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ประจําปี 2561 เพือ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่และสงกรานต์ ประจําปี 2561 ตามหนังสือที 0118.4/(ศป.ปส.อ.)ว
362 ลว. 4 กรกฎาคม 2560 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคมชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย หน้า 122 ข้อ 1

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 311,700 บาท
งบบุคลากร รวม 311,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 311,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 311,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,289,900 บาท
งบบุคลากร รวม 991,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 991,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 517,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งฝาย ตําแหน่ง ครู 2 อัตรา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งฝาย)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 446,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ตําแหน่ง ผู้
ดูแลเด็ก

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 27,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิม ค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

งบดําเนินงาน รวม 858,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,100 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล และลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 549,900 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ English for Asean จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ English for Asean  เพือส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนในตําบลได้เรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษเบืองต้นเพิม
เติม ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การ
พัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 104 ข้อ 13
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โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพือส่ง
เสริมให้เด็กและเยาวชนมีความกล้าแสดงออกและได้เข้าร่วมกิจกรรมที
เป็นประโยชน์ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบ
ร้อย หน้า 104 ข้อ 15
โครงการมัคคุเทศก์น้อย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมัคคุเทศก์น้อย เพือส่งเสริมให้เด็กมี
ความกล้าแสดงออก ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคมชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย หน้า 105 ข้อ 17
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 439,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย จํานวน 343,000 บาท ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 103 ข้อ 1
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย จํานวน 96,900 บาท ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 103 ข้อ 6

ค่าวัสดุ รวม 300,300 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 300,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในพืนที
ตําบลทุ่งฝาย จํานวน 2 แห่ง จํานวน 172,900 บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย จํานวน 127,400 บาท ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 103 ข้อ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 440,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งฝาย โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 228,000
 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตาม
หนังสือที ตามหนังสือที ศธ 04131.0117/108 ลว. 30 กันยายน 2559
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนา
สังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 123 ข้อ4
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งฝาย โครงการส่งเสริมรักการอ่านและ
เขียน จํานวน 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริม
รักการอ่านและเขียน ตามหนังสือที ศธ 04131.0117/108 ลว. 30
 กันยายน 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564
)ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบ
ร้อย หน้า 123 ข้อ5
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าโทก โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 152,000
 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตาม
หนังสือที ศธ 04131.0114/272 ลว.11 ตุลาคม 2559 ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 123 ข้อ1
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าโทก โครงการส่งเสริมรักการ
อ่าน จํานวน 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริม
รักการอ่านและเขียน ตามหนังสือที ศธ 04131.0114/272 ลว.11
 ตุลาคม 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์
ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 123
 ข้อ 2

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 256,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 256,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 96,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้า เพือป้องกันการระบาดของโรค ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านสังคม/ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย หน้า 106 ข้อ 5
โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขระดับตําบลเพือป้องกันโรค
ติดต่อและโรคอุบัติใหม่

จํานวน 46,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพือให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณ
สุขของตําบลทุ่งฝายในการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 106 ข้อ 9

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ สําหรับพ่นหมอก
ควัน เช่น นํามันดีเซล เบนซิน นํามันก๊าด  ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 106 ข้อ 3
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอลฮอล์ นํายา
ต่างๆ เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ถุงมือ สําลี ผ้าพันแผล ฯลฯ ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคมชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 106 ข้อ 7

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,029,100 บาท
งบบุคลากร รวม 846,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 846,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 571,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบล ตําแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 233,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างให้กับลูกจ้าง
ประจํา ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 169,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีได้รับ
อนุมัติให้มาปฏิบัติงานและมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวัน
หยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล และลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่
ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม ค่าซัก
ฟอก หรือค่าบริการอืนๆ ทีเกียวข้อง 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง ทีอบต.ทุ่งฝายมีคําสังให้ไปปฏิบัติราชการ ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการ
เมืองการบริหาร หน้า 118 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์  ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.ทุ่งฝาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆทีเป็นวัสดุสินเปลือง วัสดุคงทน
ถาวร และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม กรรไกร ตรายาง ตลับ
ชาติ ธงชาติ ฯลฯ  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 119 ข้อ 1

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน และสี เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ขาตัง
กล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 119 ข้อ 1

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สําหรับเครือง
ปรินเตอร์ เมาส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ กระดาษต่อเนือง เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟท์แวร์ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 119 ข้อ 1

งบลงทุน รวม 13,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก 4 ลินชัก จํานวน 7,900 บาท
ตู้เหล็กขนาด 4 ลินชัก (มอก.)มีหูลินชัก คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม จํานวน 1 ตู้ (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มีนาคม 2560) ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 143 ข้อ 5
ตู้เหล็กบานเลือนทึบทรงสูง จํานวน 5,500 บาท
ตู้เหล็กบานเลือนทึบทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 914x457x1219 
มิลลิเมตร จํานวน 1 ตู้ (ตามราคาท้องถิน) ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 143 ข้อ 5

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 183,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 133,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 133,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 63,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย เด็กยากจนขาดแคลนไป-กลับจากบ้านพักและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย หน้า 108 ข้อ 7

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันเปตองผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันเปตองผู้สูงอายุ เพือส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุในตําบลได้ออกกําลังกายและทํากิจกรรมร่วมกัน ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคมชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 108 ข้อ5
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โครงการผู้สูงวัยใส่ใจธรรมะ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงวัยใส่ใจธรรมะ เพือส่งเสริมให้ผู้สูง
อายุรวมตัวกันปฏิบัติธรรมและเข้าวัดและทํากิจกรรมทีเป็นประโยชน์ ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนา
สังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 108 ข้อ4
โครงการส่งเสริม/กิจกรรมจัดตังศูนย์ให้การช่วยเหลือพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ
สตรี เยาวชน และดําเนินการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม/กิจกรรมจัดตังศูนย์ให้การช่วย
เหลือพิทักษ์คุ้มครองสิทธิสตรี เยาวชน และดําเนินการด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบ
ร้อย หน้า 108 ข้อ 6
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส และผู้สูงอายุ เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ด้อยโอกาสและผู้สูง
อายุในตําบล ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบ
ร้อย หน้า 108 ข้อ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 50,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 5,000
 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังต่อไปนี
1)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าส้มป่อย ม.1 โครงการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท ตามหนังสือทีทําการ
ผู้ใหญ่บ้านท่าส้มป่อย ม.1 ลว.9 พฤศจิกายน 2559
2)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งฝาย ม.2 โครงการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท ตามหนังสือทีทําการ
ผู้ใหญ่บ้านทุ่งฝาย ม.2 ลว.11 พฤศจิกายน 2559
3)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแพะหนองแดง ม.3 โครงการ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท ตามหนังสือที
ทําการผู้ใหญ่บ้านแพะหนองแดง ม.3 ลว.9 พฤศจิกายน 2559
4)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าโทก ม.4 โครงการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท ตามหนังสือทีทําการ
ผู้ใหญ่บ้านท่าโทก ม.4 ลว.9 พฤศจิกายน 2559
5)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ทะ ม.5 โครงการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท ตามหนังสือทีทําการ
ผู้ใหญ่บ้านแม่ทะ ม.5 ลว.11 พฤศจิกายน 2559
6)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกลาง ม.6 โครงการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท ตามหนังสือทีทําการผู้ใหญ่
บ้านกลาง ม.6 ลว.10 พฤศจิกายน 2559 
7)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาป้อเหนือ ม.7 โครงการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท ตามหนังสือทีทําการ
ผู้ใหญ่บ้านนาป้อเหนือ ม.7 ลว.10 พฤศจิกายน 2559
8)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นยาง ม.8 โครงการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท ตามหนังสือทีทําการ
ผู้ใหญ่บ้านต้นยาง ม.8 ลว.10 พฤศจิกายน 2559 
9)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าโทกมงคลชัย ม.9 โครงการ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท ตามหนังสือที
ทําการผู้ใหญ่บ้านท่าโทกมงคลชัย ม.9 ลว.9 พฤศจิกายน 2559 
10)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปงชัยนาป้อ ม.10 โครงการกิจ
กรร,พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท ตามหนังสือทีทํา
การผู้ใหญ่บ้านปงชัยนาป้อ ม.10 ลว.11 พฤศจิกายน 2559 

ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การ
พัฒนาสังคมชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 125 ข้อ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,178,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,376,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,376,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,334,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง นายช่างโยธา 2 อัตรา เจ้าพนักงาน
ธุรการ นายช่างไฟฟ้า

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ ผู้อํานวยการกองช่าง
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งบดําเนินงาน รวม 762,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 236,300 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีได้รับ
อนุมัติให้มาปฏิบัติงานและมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวัน
หยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 178,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 52,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล และลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 311,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่งใด และอยู่
ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม ค่าซัก
ฟอก หรือค่าบริการอืนๆ ทีเกียวข้อง 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง ทีอบต.ทุ่งฝายมีคําสังให้ไปปฏิบัติราชการ ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการ
เมืองการบริหาร หน้า 118 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 231,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดินและ
สิงก่อสร้าง ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ทุ่งฝาย ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 120 ข้อ 1 และ ยุทธศาสตร์
ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน หน้า 86 ข้อ 103

ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆทีเป็นวัสดุสินเปลือง วัสดุคงทน
ถาวร และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม กรรไกร ตรายาง ตลับ
ชาติ ธงชาติ ฯลฯ  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 120 ข้อ 5

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ กระเบือง ค้อน เหล็กเส้น ตลับเมตร ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้าง
มือ ฯลฯ  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 120 ข้อ 5
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน และสี เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ขาตัง
กล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 120 ข้อ 5

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สําหรับเครือง
ปรินเตอร์ เมาส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ กระดาษต่อเนือง เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟท์แวร์ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 120 ข้อ 5

งบลงทุน รวม 39,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 5,600 บาท
เก้าอีสํานักงาน มีทีวางแขน มีล้อเลือน ปรับระดับสูงตํา
ได้ จํานวน 2 ตัว ตัวละ 2,800 บาท (ตามราคาท้องถิน)ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 144 ข้อ 6

ครุภัณฑ์สํารวจ
กล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เท่า จํานวน 34,000 บาท
กล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เท่า จํานวน 1 ตัว
- เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตัง
- กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตังตรงตามธรรมชาติ
- มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร
- ขนาดความกว้างของภาพทีเห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30
 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
- ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
- ค่าตัวคูณคงที 100
- มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ทีมีช่วงการทํางานของระบบ
อัตโนมัติไม่น้อยกว่า+/-12 ลิปดา
- ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน +/- 1.5
 มิลลิเมตร
- ความไวของระดับนําฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตรหรือ
ไวกว่า
- มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุกๆ 1 องศา
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร
- อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
- อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา
- ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
- อุปกรณ์ประกอบด้วย
(1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
(2) มีขาตังกล้องเลือนขึนลงได้ พร้อมลูกดิงและสาย 1 ชุด
(3) มีฝาครอบเลนส์
(4) มีชุดเครืองมือปรับแก้ประจํากล้อง
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560) ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 145 ข้อ 6
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งานไฟฟ้าถนน รวม 4,857,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ หลอด
ไฟฟ้า สวิตซ์ ปลัก ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน หน้า 97 ข้อ 106 และ107

งบลงทุน รวม 4,757,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,757,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างห้องสุขาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย จํานวน 288,000 บาท
ห้องสุขา กว้าง 4.20 เมตร ยาว 10.40 เมตร  (ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งฝายกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 5 การพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 120 ข้อ 4
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแม่ทะ ม.5 จํานวน 460,000 บาท
อาคารอเนกประสงค์  กว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร(ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝายกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคมชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย หน้า 109 ข้อ 3

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิงพัง บ้านกลาง ม.6 จํานวน 460,000 บาท
 พนังป้องกันตลิงพัง ยาว 60.00 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งฝายกําหนด)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม หน้า 95 ข้อ 8 
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา บ้านท่าโทก ม.4 จํานวน 134,000 บาท
รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารางระบายนํา
ยาว 90.00 เมตร และวางท่อ ค.ส.ล
. ขนาด 0.30 เมตร ยาว 4.00 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งฝายกําหนด)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ  ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน  หน้า 78 ข้อ 43   
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา บ้านท่าส้มป่อย ม.1 จํานวน 195,000 บาท
จุดที 1. รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝารางระบาย
นํา ยาว86.00 เมตร                                                       
จุดที 2. รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝารางระบาย
นํา ยาว 64.00 เมตร และวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 เมตร              
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝายกําหนด) พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน  หน้า 73ข้อ 8
 , หน้า 74 ข้อ 10  
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา บ้านท่าส้มป่อย ม.1 จํานวน 250,000 บาท
จุดที 1. วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.80 x 1.30 เมตร จํานวน 10 บ่อ ความยาว 100.00
 เมตร พร้อมหูช้าง                                                        
จุดที 2. วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.80 x 1.30 เมตร จํานวน 5 บ่อ ความยาว 50.00 เมตร      
จุดที 3. วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว 17.00 เมตร พร้อมหู
ช้าง 
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝายกําหนด)พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน  หน้า 73 ข้อ 7
 ,หน้า 74 ข้อ 9   
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา บ้านทุ่งฝาย ม.2 จํานวน 569,000 บาท
วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 0.80 x 1.30 
เมตร จํานวน 28 บ่อ ความยาว 293.00 เมตร พร้อมหูช้าง (ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝายกําหนด)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน  หน้า 76 ข้อ 24   
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา บ้านนาป้อเหนือ ม.7 จํานวน 188,000 บาท
วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร พร้อม บ่อพักขนาด 0.80x1.30
 เมตร จํานวน 7 บ่อ ความยาว 62.00 เมตร 
วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด0.80x1.30
 เมตร จํานวน 4 บ่อ ความยาว 40.00 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งฝายกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน  หน้า 82 ข้อ 75  

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา บ้านแพะหนองแดง ม.3 จํานวน 469,000 บาท
จุดที 1.วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.80 x 1.30 เมตร จํานวน 20 บ่อ ความยาว 200.00
 เมตร พร้อมหูช้าง    
จุดที 2. วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 0.80x1.30
 เมตร จํานวน 6 บ่อ ความยาว 63.00 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งฝายกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน  หน้า 78 ข้อ 40   
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นยาง ม.8 จํานวน 379,000 บาท
จุดที 1.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร                       
จุดที 2. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร                         
จุดที 3. กว้าง 2.50-3.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร หรือมีพืนทีรวมกัน
ทัง 3 จุด ไม่น้อยกว่า 1,201.5 ตารางเมตร                  
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝายกําหนด)พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน  หน้า 82 ข้อ 78
 , หน้า 83 ข้อ 79   
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าโทกมงคลชัย ม
.9

จํานวน 455,000 บาท

ปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
จุดที 1.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร
จุดที 2. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร
จุดที 3. กว้าง 2.00 - 3.00 เมตร ยาว 191.00 เมตร 
หรือมีพืนทีรวมกันทัง 3 จุด ไม่น้อยกว่า 1,456.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝายกําหนด)     พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์ และป้ายโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน  หน้า 83 ข้อ 85   

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาป้อเหนือ ม.7 จํานวน 447,000 บาท
ปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ขนาด
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 320.00 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า  1,440 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ฝายกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน  หน้า 82 ข้อ 76   
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านปงชัยนาป้อ ม.10 จํานวน 435,000 บาท
ปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 445.00 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 1,335 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลทุุ่ง
ฝายกําหนด)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน  หน้า 85 ข้อ 96   
โครงการวางท่อระบายนํา บ้านปงชัยนาป้อ ม.10 จํานวน 28,000 บาท
วางท่อระบายนําคสล. ขนาด 0.30 เมตร  พร้อมบ่อ
พัก 2 บ่อ  ยาว 19.00 เมตร ณ บ้านปงชัยนาป้อ ม.10 ต.ทุ่งฝาย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝายกําหนด ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน  หน้า 85 ข้อ 96   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 984,000 บาท
งบบุคลากร รวม 559,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 559,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 516,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง คนงานประจํารถ
ขยะ 2 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป 2 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ 2 อัตรา และพนักงานจ้างทัว
ไป 2 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 425,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอย โดยใช้สถานทีของราชการหรือ
เอกชน ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม หน้า 97 ข้อ 18
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายสําหรับคนงานประจํารถขยะ เช่น ผ้าปิด
จมูก หมวก รองเท้า ถุงเท้า ถุงมือ ฯลฯ  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 120 ข้อ 5

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 385,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน 10 หมู่
บ้าน และหนังสือพิมพ์สําหรับบริการประชาชนในสํานักงานหรือเอกสาร
ด้านวิชาการต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคมชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย หน้า 109 ข้อ 6

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการศึกษาเพือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ครู D.A.R.E จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการศึกษาเพือต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน ครู D.A.R.E  เพือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
เด็กและเยาวชนตําบลทุ่งฝาย ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย หน้า 109 ข้อ 9
โครงการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสภาเด็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือ
ข่ายสภาเด็ก เพือให้เกิดการรวมกลุ่มทํากิจกรรมทีเป็นประโยชน์ให้กับ
ตําบลทุ่งฝาย ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบ
ร้อย หน้า 110 ข้อ 15
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินองค์การ
บริหารส่วนตําบล ในการออกประชุมเวทีประชาคม ตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชนและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 109 ข้อ 7
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561 จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจําปี 2561 เพือจัดส่งผู้ติดผู้เสพเข้าร่วมโครงการ ตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชนและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 109 ข้อ 10
โครงการรณรงค์ลดการเผา เพือแก้ไขปัญหาหมอกควัน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดการเผา แก้ไขปัญหาหมอก
ควันเพือสร้างจิตสํานึก และกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาและ
ผลกระทบทีเกิดขึน ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อม หน้า 98 ข้อ 2
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โครงการหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาการจัดการขยะ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาการจัดการขยะ
ตําบลทุ่งฝาย เพือกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะและนําไป
ประยุกต์ใช้ในหมู่บ้าน  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม หน้า 98 ข้อ 3
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนด้านคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเด็กและเยาวชนด้านคุณธรรม
จริยธรรม เพือปลูกฝังให้เยาวชนคิดดีทําดี ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย หน้า 110 ข้อ 16
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีและประชาชนทัวไป จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีและ
ประชาชนทัวไป เพือให้มีความรู้และทักษะในการนําไปประกอบอาชีพ
เสริมให้กับครอบครัว ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย หน้า 110 ข้อ 17

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท
- อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองลําปาง (ศป.ปส.อ.เมือง
ลําปาง)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบ
ประมาณ 2561 จํานวน 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 2561 ตาม
หนังสือที 0118.4(ศป.ปส.อ.)/ว362 ลว.4 กรกฎาคม 2560 ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม
ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 126 ข้อ 1
- อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองลําปาง จํานวน 10,000
 บาท โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานฤดูหนาวและของดีนคร
ลําปาง ประจําปี 2561 ของอําเภอเมืองลําปาง ตามหนังสือที ลป 0118.6
/ว329 ลว.22 มิถุนายน 2560ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า129 ข้อ 1    

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตําบลทุ่งฝาย ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตําบลทุ่งฝาย ต้าน
ภัยยาเสพติด เพือส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทีสร้าง
สรรค์ สร้างความรัก สามัคคี  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย หน้า 113 ข้อ 11
โครงการจัดส่งนักกีฬาของตําบลทุ่งฝาย เข้าร่วมแข่งขันระดับอําเภอ/จังหวัด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาของตําบลทุ่งฝายเข้าร่วมแข่งขัน
ในระดับอําเภอ จังหวัด เพือให้เด็กและเยาวชน และประชาชนในตําบลได้
เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย หน้า 113ข้อ 10
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบตมิ
นตัน ลูกวอลเลย์บอล ตะกร้อ ตาข่าย ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคมชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย หน้า 113 ข้อ 14

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ/กิจกรรมการจัดงานวันสําคัญของชาติและงานรัฐพิธี จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม การจัดงานวันสําคัญของชาติ
และงานรัฐพิธี อาทิเช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที 10 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถในรัชกาล
ที 9 พระบรมวงค์ศานุวงค์ ฯลฯ ตามแผนพัฒนท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย หน้า 112 ข้อ 6
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมวันสําคัญและพิธีทางพระพุทธศาสนา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมวันสําคัญและพิธีทาง
พุทธศาสนา อาทิเช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาอืนๆ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย หน้า 112 ข้อ 6
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณียีเป็ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณียี
เป็ง  เพืออนุรักษ์และสืบสานประเพณีไว้ไม่ให้สูญ ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 112 ข้อ 4
โครงการสืบฮีตสานฮอยป๋าเวณีปีใหม่เมือง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบฮีตสานฮอยป๋าเวณีปีใหม่เมือง เพือ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถินไม่ให้สูญหายไป  ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 112 ข้อ 3
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่ครัวตาน งานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สา
อริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่ครัว
ตาน งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขม
โก เพืออนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่ครัวตาน ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 112 ข้อ 9 
โครงการอบรมมารยาทไทย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมมารยาทไทย เพือส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย หน้า 112 ข้อ 1
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลทุ่งฝาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตรประจําตําบลทุ่งฝาย เพือจัดกิจกรรมโครงการทีเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนในตําบล และดําเนินกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ หน้า 117 ข้อ 3 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ สปริงเกอร์ จอบหมุน อวน กระชัง ฯลฯ ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร หน้า 121 ข้อ 1 

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป่าชุมชน ตําบลทุ่งฝาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป่าชุมชน ตําบลทุ่งฝาย เพือส่งเสริม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม หน้า 99 ข้อ1
โครงการรักษ์ป่า รักษ์นํา รักชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ รักษ์ป่า รักษ์นํา รักชุมชน เพือส่งเสริม
ให้ประชาชนในตําบลทุ่งฝายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม หน้า 99 ข้อ 3

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 315,000 บาท
งบลงทุน รวม 315,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 315,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านท่าโทก ม.4 จํานวน 315,000 บาท
ปรับปรุงระบบประปา (ถังกรอง)(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งฝายกําหนดและกรมทรัพย์ฯ)  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 การ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน  หน้า 93 ข้อ 6   
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,730,800 บาท
งบกลาง รวม 15,730,800 บาท
งบกลาง รวม 15,730,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 124,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย ตังจ่ายตามกฏกระทรวง ว่าด้วยการกําหนดอัตรา
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยตังไว้ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,222,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุในตําบลทุ่งฝาย ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคมชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 115 ข้อ 1

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,231,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้พิการในตําบลทุ่งฝาย ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคมชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 115 ข้อ 2

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตําบลทุ่งฝาย ตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาสังคมชุมชนและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 115 ข้อ 3

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วน หรือฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุสาธารณภัยที
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ หรือมีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายแต่ไม่
เพียงพอหรือมิได้ตังจ่ายไว้ หากไม่ดําเนินการประชาชนอาจได้รับความ
เดือดร้อนหรืออาจเกิดความเสียหายต่อราชการ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 263,000 บาท
 - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของตําบลทุ่ง
ฝาย จํานวน 133,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนทีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนประกันหลัก
สุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรืองการกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนที พ.ศ.2557 ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2557 
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนออมบุญวันละบาท จํานวน 130,000
 บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนออมบุญ
วันละบาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท0891.4
/ว2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 เรืองแนวทางสนับสนุนการดําเนิน
งานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษค่าทําศพในกรณีพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างทีถึงแก่กรรมระหว่างรับราชการ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินใน
อัตราร้อยละหนึง ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ด่วนมาก ทีมท 0808.5/ว28 ลงวัน
ที 21 กรกฎาคม 2559 ซึงกําหนดให้ตังไว้ร้อยละ 1 ของประมาณการราย
รับ โดยไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้
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