
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลท่าสาย

อําเภอ เมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 57,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 15,288,755 บาท
งบบุคลากร รวม 8,555,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก ทต.และเงินเดือนรองนายก ทต.ดังนี
1.เงินค่าตอบแทนรายเดือน นายก ทต.จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 
   28,800 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 345,600 บาท
2.เงินค่าตอบแทนรายเดือน รองนายก ทต.จํานวน 2 อัตราๆ ละ
   15,840 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 380,160 บาท
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 
หน้า แบบ ผ.01/1

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก ทต.และ
รองนายก ทต.ดังนี 
1.เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายก ทต.จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 
   6,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท 
2.เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก ทต.จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 
   4,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 
หน้า แบบ ผ.01/1
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก ทต.และรองนายก ทต.ดังนี 
1.เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก ทต.จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 
   6,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท 
2.เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก ทต.ท่าสาย จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 
   4,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 
หน้า แบบ ผ.01/1

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ดังนี
1.เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก ทต.
   จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 10,080 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
   เป็นเงิน 120,960 บาท 
2.เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนทีปรึกษานายก ทต.จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 
   7,200บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 
หน้า แบบ ผ.01/1
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ดังนี
1.ประธานสภา ทต. จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 15,840 บาท/เดือน
   จํานวน 12 เดือน   เป็นเงิน 190,080 บาท  
2.รองประธานสภา ทต.จํานวน1 อัตราๆ ละ 12,960 บาท/เดือน
   จํานวน 12 เดือน   เป็นเงิน 155,520 บาท  
3.สมาชิกสภา ทต.จํานวน 10 อัตรา ๆ ละ 10,080 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 1,209,600 บาท
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 
หน้า แบบ ผ.01/1

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,707,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,211,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล งานบริหารทัวไป 
จํานวน 11 อัตรา โดยมีรายละเอียดเงินเดือน ดังนี        
   - ปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา          
   - รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา     
   - หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน 1 อัตรา    
   - หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ จํานวน 1 อัตรา   
   - นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จํานวน 1 อัตรา
   - นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา    
   - นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
   - นิติกร  จํานวน 1 อัตรา 
   - นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา 
   - นักจัดการงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา
   - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา  
2) เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงาน
สํานักปลัดและหน่วยตรวจสอบภายใน ทีมีสิทธิตามระเบียบหรือ
หนังสือสังการทีกําหนด
    -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 
หน้า แบบ ผ.01/1
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ 
ตําแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.)กรณีได้รับ พ.ต.ก.
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 4,500 บาท จํานวน 12 เดือน
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 
หน้า แบบ ผ.01/1

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 270,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งหรือค่าตอบแทนรายเดือน 
1.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนรายเดือน 
   สําหรับปลัดเทศบาล เดือนละ 14,000 บาท/เดือน/12 เดือน
   เป็นเงิน 168,000 บาท
2.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งสําหรับรองปลัดเทศบาล
   เดือนละ 3,500 บาท/เดือน/12เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
3.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งสําหรับหัวหน้าสํานักปลัด
   เดือนละ 3,500 บาท/เดือน/12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
4.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งสําหรับหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
   เดือนละ 1,500 บาท/เดือน/12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 
หน้า แบบ ผ.01/1

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,064,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ทีปฏิบัติงานในหน่วยงานนี ประกอบด้วย
  1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2 อัตรา 
  2) พนักงานจ้างทัวไป จํานวน  7  อัตรา
     เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
1)เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติงานในหน่วยงานนี ประกอบด้วย  
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา 
  - พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 7 อัตรา
2)เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ทีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ในอัตรา
ร้อยละ 3,4 หรือ 5% ของค่าจ้างทีได้รับต่อเดือน รวม 12 เดือน
3)เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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งบดําเนินงาน รวม 6,353,035 บาท
ค่าตอบแทน รวม 285,855 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 92,255 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 50,000 บาท
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557    
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองงานจ้าง 
คณะกรรมการจัดซือจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานตรวจการจ้างของ 
ทต.ท่าสาย คณะกรรมการตรวจผลงานประเมินวิทยฐานะของ
องค์กรและพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนกรรมการดําเนินการสอบ
แข่งขันคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนให้แก่
จนท.ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร และ
ค่าตอบแทนอืน ๆ ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการกําหนดฯลฯ
   จํานวน 40,000 บาท  
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

3) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลนําจับ พรบ.จราจร ให้กับ
เจ้าหน้าทีตํารวจทีช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจของ ทต.ท่าสาย    
จํานวน 2,255 บาท  
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
สํานักปลัด และหน่วยตรวจสอบภายใน 
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 174,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลทีได้รับตามสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านและให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ฯ 
ทีกําหนด 
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีมี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯหรือหนังสือสังการทีกําหนด
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

ค่าใช้สอย รวม 4,399,100 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1) โครงการพัฒนาช่องทางการสือสารให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารโดย
ทัวถึงกัน

จํานวน 40,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสารเผยแพร่ผลงานประจําปี หรือ
สือสิงพิมพ์และข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน สําหรับประชาชน
ในพืนทีตําบลท่าสายทัง 13 หมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ฯลฯ 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 5 
หน้า แบบ ผ.01/2

2) ค่าจ้างเหมาบริการ (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 408,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลในส่วนสํานักปลัด
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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3) ค่าจ้างเหมาบริการ (งานคัดแยกขยะมูลฝอย) จํานวน 1,080,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลในการคัดแยกขยะมูลฝอย
และกําจัดขยะมูลฝอย 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

4) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารรายเดือน จํานวน 45,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารรายเดือน แบบมีการย่อ-ขยาย
ปริมาณการถ่ายขันตํา 10,000 แผ่น/เดือน อัตรา 3,800 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน
   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

5) ค่าเช่าทรัพย์สิน จํานวน 600,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินจากบุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
การเช่าเตาเผาขยะมูลฝอย จํานวน 2 เตา ๆ ละ 25,000 บาท
เป็นเงิน 50,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ
ใบปลิว ป้ายต่าง ๆ)
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

7) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
สําหรับเอกสารประเภทต่าง ๆ  ทีเกียวข้องและจําเป็น
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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8) ค่าระวางบรรทุก จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าระวางบรรทุก/ตู้คอนเทรนเนอร์ขนส่งขยะอันตราย
สําหรับขนส่งขยะอันตรายกําจัด  เช่น หลอดไฟฟ้า กระป๋องสเปรย์
แบบระเบิดได้ ภาชนะบรรจุสารเคมี  ซองกระสอบปุ๋ย แบตเตอรี 
ถ่ายไฟฉาย เศษกระจกหรือแก้วทีปนเปือนสารเคมี ขยะอิเล็คทรอนิกส์
และขยะอันตรายอืน ๆ ทีปนเปือนสารอันตรายจํานวน 4,000 กิโลกรัม
ค่าระวางบรรทุก  กิโลกรัมละ 25 บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560 
   -เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย
พ.ศ.2560 ลงวันที 18 ตุลาคม 2560  และตามหนังสือสังการอืน
ทีเกียวข้องนัน
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

9) รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนของเทศบาล จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน  
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตังไฟฟ้า 
ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับ-
สัญญาณต่าง ๆ รวมทังค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องฯลฯ   
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
1)ค่ารับรอง  จํานวน 20,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่ารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมานิเทศงาน ตรวจงาน 
เยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ของ ทต.ท่าสาย รวมทัง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายปกครอง พนักงานเทศบาล
ทีเข้าร่วมการต้อนรับคณะ  ทังนีหมายรวมถึงค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าของขวัญหรือของทีระลึก  
ค่าพิมพ์เอกสาร รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าบริการอืน ๆ ทีเกียวเนือง
ในการรับรอง 
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

2) ค่าเลียงรับรอง จํานวน 40,000 บาท สําหรับจ่ายเป็น
ค่าเลียงรับรอง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการประชุมสภา ทต.
การประชุมผู้นําชุมชน การประชุมประชาคมระดับท้องถิน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการสนับสนุนฯ 
คณะกรรมการติดตามฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามหนังสือ
ทีทางราชการขอความอนุเคราะห์หรือสังการฯ สําหรับเลียงรับรอง
ผู้เข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมต่าง ๆ ในพืนทีตําบลท่าสาย 
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สํานักปลัดและหน่วยตรวจสอบภายใน
สมาชิกสภา ทต.ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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10) โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน จํานวน 3,500 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมเทศบาลสัญจรพบประชาชน
เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 7 
หน้า แบบ ผ.01/3

11) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาลตําบลท่าสาย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพืนทีตําบลท่าสายให้เป็นเมืองน่าอยู่

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาลตําบลท่าสาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพืนทีความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลท่าสาย
และพืนทีตําบลท่าสายให้เป็นเมืองน่าอยู่ เช่น การจัดซือต้นไม้
ไม้ดอกไม้ประดับ การปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน/เส้นทางต่าง ๆ ทีเชือม
ระหว่างหมู่บ้าน หรือเชือมระหว่างตําบล และถนนเส้นทางภายใน
หนองนําสาธารณะหนองบัว ตลอดจนการดูแล ปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนหรือฟืนฟูแหล่งนํา กําจัดวัชพืชต่าง ๆ ตามแหล่งนํา คูคลอง
ลําเหมือง ลําห้วย ตลอดจนค่าใช่จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 1 
หน้า แบบ ผ.01/42
12) โครงการปรับปรุงทางขึน-ลง โรงคัดแยกขยะของเทศบาลตําบลท่าสาย จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานทีโรงคัดแยกขยะ
และกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลท่าสาย 
โดยมีรายละเอียดดังนี
 -จัดซือต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ปลูกบริเวณทางขึน-ลง
และจัดซือพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์พืชเพือจัดทําแปลงเศรษฐกิจพอเพียง
บริเวณทางขึน-ลง  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและ
จําเป็นสําหรับโครงการนี
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (3)
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 3 
หน้า แบบ ผ.01/40
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13)โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. เทศบาลตําบลท่าสาย จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดกิจกรรม 5 ส.
เพือเพิมประสิทธิภาพบุคลากร  ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ทต. พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าป้าย 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัดสุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน
ทีเกียวข้องและจําเป็น
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 4 ยุทธศาสตร์ที 1  ลําดับที 2 
หน้า แบบ ผ.01/1
2)โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเทศบาล
ในการส่งเสริม บทบาทหน้าทีของเทศบาลฯเนืองในวันเทศบาล 
เช่น กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์สําหรับ
พนักงานเทศบาล สมาชิกสภา ทต. ฝ่ายปกครอง และ
หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในพืนที เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดอุปกรณ์ 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร
ตลอดจนค่าใช่จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 3 
หน้า แบบผ.01/1
3)โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน กรรมการหมู่บ้าน ผู้นําหมู่บ้านและบุคลากรใน
ตําบลท่าสาย

จํานวน 350,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดอบรมเพือเพิม
ประสิทธิภาพบุคลากรในตําบลท่าสาย สําหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ทต. พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตลอดจน
กลุ่มแกนนําต่าง ๆ  ฝ่ายปกครอง หัวหน้าส่วนราชการในพืนที
รวมถึงบุคลากรผู้อุทิศตนทําคุณประโยชน์จนเกิดผลดีต่อ
ส่วนรวมในตําบลท่าสาย พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที 
เช่น ค่าป้าย ค่ายานพาหนะ ค่าทีพัก ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอืน
ทีเกียวข้องและจําเป็น
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2  ลําดับที 1 
หน้า แบบ ผ.01/5
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4)โครงการดําเนินการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิน กรณี
ครบวาระ

จํานวน 400,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับดําเนินการเลือกตังผู้บริหารท้องถิน
และสมาชิกท้องถิน กรณีครบวาระ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าวัสดุเอกสารสําหรับการเลือกตัง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตัง ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตัง 
ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชือผู้มีสิทธิเลือกตัง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
และตลอดจนค่าอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3675
ลงวันทีี 6 กรกฎาคม 2561
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 
หน้า แบบ ผ.01/1

5)โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย จํานวน 230,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการบริหารจัดการขยะของเทศบาลฯ
รายละเอียด ดังนี
  1. ค่าทําป้าย แผ่นพับ ใบปลิวและสือประชาสัมพันธ์ เช่น สปอร์ตวิทยุ
      วีดีทัศน์ สืออิเล็กทรอนิกส์
  2. ค่าจัดซืออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะและกําจัดขยะ
  3. ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ รวบรวม เก็บและ
      กําจัดขยะมูลฝอย
  4. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน เช่น ค่าป้าย
      ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์
     ในการฝึกอบรม วัสดุสาธิต ค่าวิทยากรบรรยายการอบรม/ประชุม
     ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560 
   -เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย
พ.ศ.2560 ลงวันที 18 ตุลาคม 2560  และตามหนังสือสังการอืน
ทีเกียวข้องนัน
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 1 
หน้า แบบ ผ.01/40
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6)โครงการศูนย์เรียนรู้และสาธิตเกษตรอินทรีย์ปุ๋ยหมักชีวภาพ
จากขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลท่าสาย

จํานวน 15,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ โดยวิธีการ
ทําปุ๋ยหมัก และเป็นค่าใช้จ่าย ในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์สาธิต
และเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอย 
เทศบาลตําบลท่าสาย รายละเอียดดังนี 
  1.ค่าจัดซือ/จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทําและบรรจุปุ๋ยหมัก 
  2.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไวนิล แผ่นพับ สปอร์ตวิทยุ 
ป้ายสติกเกอร์ 
  3.ค่าวัสดุในการก่อสร้างและซ่อมแซมศูนย์ฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้องและจําเป็น สําหรับโครงการนี 
   เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560 และตามหนังสือ
สังการอืนทีเกียวข้องนัน
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 2 
หน้า แบบ ผ.01/40
7)โครงการจัดงาน "วันท้องถินไทย" จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย 
จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที 5 ทีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะ
ตําบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที 18 มีนาคม 
2448 (ร.ศ. 124) ซึงถือเป็นจุดเริมต้นของการกระจายอํานาจ
การปกครองให้ประชาชนในท้องถินได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
อันนําไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ทางคณะรัฐมนตรี จึงมีมติในวันที 22 มิถุนายน 2553 
ประกาศให้วันที 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถินไทย
เช่น กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ พนักงานเทศบาล 
สมาชิกสภา ทต. ฝ่ายปกครอง และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ 
ในพืนที เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจน
ค่าใช่จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 2 หน้า แบบผ.01/1
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8) โครงการเพิมประสิทธิภาพให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 30,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพด้าน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สําหรับ ผู้บริหารท้องถิน 
สมาชิกสภาท้องถิน ผู้นําท้องที และพนักงาน ทต.ท่าสาย
เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหารกลางวัน ค่ายานพาหนะสําหรับวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับโครงการ และตลอดจนค่าอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 ลําดับที 2 
หน้า แบบ ผ.01/5
9)โครงการตําบลท่าสายสะอาด ประชารัฐร่วมใจ สู่การจัดการขยะอย่างยังยืน จํานวน 72,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การประชุมของคณะทํางาน
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินตําบลท่าสาย "จังหวัดสะอาด" ผู้นําหมู่บ้าน 
แกนนําหมู่บ้าน ชุดปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
หมู่ที 1-13 หน่วยงานราชการ เอกชน องค์กร ห้าง ร้านค้า
สถานประกอบการ วัด บ้านจัดสรร ตลาดสด และกลุ่มเป้าหมาย
ทีเกียวข้องในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยทีต้นทาง เช่น
1)ค่าสมนาคุณวิทยากร
2)ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ สือประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายอบรม 
แผ่นพับ สปอร์ตวิทยุ วิีดีทัศน์ สืออิเล็กทรอนิกส์
3)ค่าจัดซือ/จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม/ประชุม เช่น
กระดาษถ่ายเอกสาร สมุด แฟ้มเอกสารฯลฯ
4)ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
5)ค่าอาหารกลางวัน
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560 
   -เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย
พ.ศ.2560 ลงวันที 18 ตุลาคม 2560  และตามหนังสือสังการอืน
ทีเกียวข้องนัน
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 4 
หน้า แบบ ผ.01/41
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทุกส่วนการงาน
ในกรณีการซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
1) ประเภทค่าทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น ถนน รางระบายนํา 
อาคารสํานักงาน ห้องนํา ฯลฯ ตลอดจนสิงก่อสร้างอืน ๆ ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลท่าสาย
2) ประเภทค่าครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร 
รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) รถ อปพร. รถโดยสาร(12ทีนัง)
รถยนต์(รถตู้) รถบรรทุกนํา รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ 
รถยนต์ส่วนกลางสําหรับรับ-ส่งเด็ก ศพด.ท่าสาย รถกระเช้าไฟฟ้า
รถกระบะเทท้ายเอนกประสงค์ เครืองพ่นหมอกควัน เครืองตัดหญ้า
เครืองพ่นยา รถพยาบาลฉุกเฉิน เครืองเป่าใบไม้  เรือท้องแบน
เทรลเลอร์ลากจูง และค่าครุภัณฑ์อืนทีมีการจัดซือระหว่างปี 
หรือค่าครุภัณฑ์อืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
3) ประเภทค่าวัสดุอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

ค่าวัสดุ รวม 943,080 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ซึงแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี
1)วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก 
เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  แปรงลบกระดานดํา
ตรายาง  ขาตัง(กระดานดํา) ทีถูพืน  ตะแกรงวางเอกสาร  
เครืองตัดโฟม  เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ  กุญแจ  
ภาพเขียน,แผนที พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  
แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วยงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือ
แผ่นป้ายต่าง ๆ  มู่ลี,ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) 
นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า
ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ และวัสดุอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
2) วัสดุสินเปลือง ได้แก่ กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา ยางลบ 
นํายาลบคําผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึกปริน  เทป พี วี ซี แบบใส
นํายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  ไม้บรรทัด คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด 
กระดาษคาร์บอน แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  
แบบพิมพ์  ผ้าสําลี  ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์
นํามัน ไข ขีผึง  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นําดืมสําหรับ
บริการประชาชน ฯลฯ 
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ซึงแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี
1) วัสดุคงทน ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า
เครืองวัดกระแสไฟฟ้า  เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า  เครืองประจุไฟ
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
2) วัสดุสินเปลือง ได้แก่ ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า 
หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ   ลูกถ้วยสายอากาศ 
รีซีสเตอร์  มูฟวิงคอยส์คอนเดนเซอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครืองรับโทรทัศน์,
จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ดอกลําโพง แผงวงจร
ผังแสดงวงจรต่าง ๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
* สําหรับซ่อมแซม หรือติดตังในส่วนของสํานักงาน  ตลอดจนใน
อาคารสถานทีต่าง ๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของทต.ท่าสาย 
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว 
ซึงแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี
1) วัสดุคงทน ได้แก่  หม้อ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  กรอบรูป
มีด  ถัง  ถาด  แก้วนํา  จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  กระจกเงา
โอ่งนํา  ทีนอน  กระโถน  เตาไฟฟ้า  เตานํามัน  เตารีด  
เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า  เครืองปิงขนมปัง  กระทะไฟฟ้า
หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า  กระติกนําร้อน  กระติกนําแข็ง
ถังแก๊ส  เตา ฯลฯ
2) วัสดุสินเปลือง ได้แก่  ผงซักฟอก  สบู่  นํายาดับกลิน  แปรง
ไม้กวาด  เข่ง  มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ 
นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ซึงแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี
1) วัสดุคงทน ได้แก่ ไม้ต่าง ๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิว  
เสียม  เลือย ขวาน  กบไสไม้  เทปวัดระยะ (เครืองวัดขนาดเล็ก
เช่น ตลับเมตร ลูกดิง) สว่าน โถส้วม  อ่างล่างมือ ราวพาดผ้าฯลฯ
2) วัสดุสินเปลือง ได้แก่ นํามันทาไม้  ทินเนอร์  สี   แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบือง  สังกะสี  
ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ปูนขาว ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อนําและ
อุปกรณ์ประปา  ท่อต่าง ๆ  ท่อนําบาดาล ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุพาหนะและขนส่ง สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง
และรถจักรยานยนต์  รถโดยสาร(12ทีนัง) รถบรรทุกขยะ รถ อปพร.
รถบรรทุกนําฯ รถกระเช้าไฟฟ้า รถยนต์(รถตู้) รถพยาบาลฉุกเฉิน
รถกระบะเทท้ายเอนกประสงค์ รถบรรทุก(ดีเซล)ฯลฯ ของทุกส่วนงาน 
ซึงแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี
1) วัสดุคงทน ได้แก่ ไขควง  ประแจ  แม่แรง  กุญแจปากตาย
กุญแจเลือน  คีมล็อค  ล็อคเกียร์  ล็อคคลัตช์  กระจกโค้งมน  
ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
กรวยจราจร แผงกันจราจร แบริเออร์พลาสติก ฯลฯ  
2) วัสดุสินเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์  นํามันเบรก  น็อตและสกรู
สายไมล์  เพลา  ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์ 
ชุดเกียร์รถยนต์  เครืองยนต์(อะไหล่)  เบรก  ครัช  พวงมาลัย
สายพานใบพัด  หม้อนํา  หัวเทียน  แบตเตอรี  จานจ่าย  ล้อ  
ถังนํามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  อานจักรยาน  ตลับลูกปืน  
กระจกมองข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์  เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 450,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ซึงมีรายละเอียดดังนี
วัสดุสินเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม  นํามันเชือเพลิง  นํามันดีเซล 
นํามันก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันเตา  นํามันจารบี  นํามันเครือง 
ถ่าน ก๊าส  ฯลฯ  
*สําหรับครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง  สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง
รถจักรยานยนต์  รถโดยสาร(12ทีนัง) รถบรรทุกขยะ  รถ อปพร.
รถบรรทุกนําฯ  รถกระเช้าไฟฟ้า รถยนต์(รถตู้) รถพยาบาลฉุกเฉิน
รถกระบะเทท้ายเอนกประสงค์ รถบรรทุก(ดีเซล) เรือท้องแบน
พร้อมเครืองยนต์ รถยนต์ส่วนกลางสําหรับรับ-ส่งเด็ก ศพด.ท่าสาย
เทรลเลอร์ลากจูง ฯลฯ ของทุกส่วนงาน 
*สําหรับครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น เครืองตัดหญ้า รถตัดหญ้า 
เครืองพ่นยา เครืองหว่านปุ๋ย เครืองเป่าใบไม้ หรือครุภัณฑ์อืน ๆ
ทีเกียวข้องและจําเป็น 
*สําหรับครุภัณฑ์ประเภทอืนทีดําเนินการจัดซือระหว่างปีงบประมาณ
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร ซึงแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี
1) วัสดุคงทน ได้แก่ เคียว  สปริงเกลอร์(Sprinkler)  จอบหมุน  
จานพรวน  ผานไถกระทะ  คราดซีพรวนดินระหว่างแถว  
เครืองดักแมลง  ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ
2) วัสดุสินเปลือง ได้แก่ ปุ๋ย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  
อาหารสัตว์   พืชและสัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา  นําเชือพันธุ์สัตว์ 
วัสดุเพาะชํา  (อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก)
ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก   หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ซึงแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี
1) วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
2) วัสดุสินเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนือง 
สายเคเบิล ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่  หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดีรวมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์(Key Board)  เมนบอร์ด (Main Board)
เมมโมรีซิป(Memory Chip)เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์
(Printer Switching Box)  เครืองกระจายสัญญาณ(Hub)
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) เป็นต้น
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ 
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk)  
แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

วัสดุสนาม จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสนาม ซึงมีรายละเอียด ดังนี
ประเภทวัสดุคงทน เช่น เต็นส์นอน/เต้นส์สนาม  ถุงนอน  เข็มทิศ  
เปล  เตียงสนาม
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํารวจ ซึงมีรายละเอียด ดังนี
ประเภทวัสดุคงทน เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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วัสดุอืน จํานวน 23,080 บาท
- เพือเป็นค่าเพือจัดซือวัสดุอืน ๆ  ซึงมีรายละเอียด ดังนี
วัสดุคงทน ได้แก่  มิเตอร์นํา  มิเตอร์ไฟฟ้า  ตะแกรงกันสวะ 
หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส สมอเรือ ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 20,000 บาท
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 3,080 บาท ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

ค่าสาธารณูปโภค รวม 725,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารสํานักงาน ศาลาอเนกประสงค์ 
(บริเวณหนองนําสาธารณะหนองบัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ท่าสาย อาคารตลาดชุมชน ทต.ท่าสาย และค่ากระแสไฟฟ้า
สถานทีอืน ๆ ทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองจากอยู่ภายใต้การกํากับดูแล
และอยู่ในความรับผิดชอบของ ทต.ท่าสาย 
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้นําประปาภายในอาคารสํานักงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อาคารตลาดชุมชน ตลอดจนค่านําประปา
สถานทีอืน ๆ ทีจําเป็นต้องจ่ายซึงอยู่ในความรับผิดชอบหรือ
การกํากับดูแลของ ทต.ท่าสาย 
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของ ทต.ท่าสาย เช่น  
โทรศัพท์ภายในสํานักงาน  โทรศัพท์เคลือนที และรวมถึงค่าใช้จ่าย
ทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมาย
โทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย  ซึงจําเป็นต้องใช้ในการติดต่อราชการ
กับบุคคลและหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพือให้เกิดความสะดวก
และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน   
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
ค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์ ค่าบริการในการติดต่อ
สือสารและค่าธรรมเนียมต่าง ๆในภารกิจของ ทต.ท่าสาย  
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 85,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายการบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น 
ค่าโทรภาพหรือโทรสาร(FACSIMILE)ค่าเทเลกซ์ (TELEX) 
ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม 
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) 
และค่าสือสารอืน ๆ และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้
ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

งบลงทุน รวม 198,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 198,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
กล้องวงจรปิด จํานวน 55,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือกล้องวงจรปิด จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 55,000  บาท  คุณลักษณะดังนี
1. กล้องอินฟาเรด จํานวนไม่น้อยกว่า 8 ตัว
    -เลนส์มุมกว้างขนาดไม่น้อยกว่า 3.6 mm
    -ความละเอียดของภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านพิกเซล
2. เครืองบันทึกภาพ จํานวน 1 เครือง
    -ฮาร์ดดิสก์มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 BT
    -แสดงจอภาพไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ
    -สายเชือมต่อสัญญาณจากฮาร์ดดิสก์และกล้องวงจรปิด
    ไม่น้อยกว่า 8 ตัว
3. ราคาดังกล่าวเป็นราคารวมค่าติดตัง
    ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ท่าสาย มีความจําเป็นจัดซือตามราคาตลาดท้องถินโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989
ลงวันที 22 มิถุนายน 2552
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป(00110) งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
ฉบับที 3 ลําดับที 5 หน้า แบบ ผ.08/1
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เครืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จํานวน 14,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร
จํานวน 1 เครือง ราคา 14,000 บาท 
คุณลักษณะดังนี
   1)  สามารถดูดฝุ่นและนํา           
   2)  เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์  ทต.ท่าสาย
มีความจําเป็นจัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป(00110) งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ลําดับที 10
หน้า แบบ ผ.08/2
เครืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า จํานวน 26,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง
ราคา 26,000 บาท
คุณลักษณะดังนี
   1) ขนาดแคร่ ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิว
   2) มี 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ)
   3) แป้นอักษร 45 แป้น
    ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ท่าสาย มีความจําเป็นจัดซือตามราคาตลาดท้องถินโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989
ลงวันที 22 มิถุนายน 2552
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป(00110) งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
ฉบับที 3 ลําดับที 3 หน้า แบบ ผ.08/1
พัดลมโคจร ชนิดติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิว จํานวน 12,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือพัดลมโคจร ชนิดติดเพดาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิว จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท
รวมเป็นเงิน 12,000 บาท
คุณลักษณะดังนี
   1.มีขนาดใบพัด  ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิว
   2.มีปุ่ม สําหรับปรับระดับการหมุน
    ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ท่าสาย มีความจําเป็นจัดซือตามราคาตลาดท้องถินโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989
ลงวันที 22 มิถุนายน 2552
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป(00110) งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
ฉบับที 3 ลําดับที 2 หน้า แบบ ผ.08/1
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รถเข็น จํานวน 18,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือรถเข็น จํานวน 4 คัน ๆ ละ
4,500 รวมเป็นเงิน 18,000 บาท
คุณลักษณะดังนี
    1. เป็นกระบะเหล็ก ดัมได้
    2. เป็นแบบล้อเดียว
    ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ท่าสาย มีความจําเป็นจัดซือตามราคาตลาดท้องถินโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989
ลงวันที 22 มิถุนายน 2552
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป(00110) งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมฉบับที 1
ลําดับที 37 หน้า แบบ ผ.08/5

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ลําโพง จํานวน 51,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือลําโพง จํานวน 2 อัน 
ราคาอันละ 25,500 บาท รวมเป็นเงิน 51,000 บาท
คุณลักษณะดังนี
   1. ตู้ลําโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิว
   2. กําลังขับตังแต่ 10 ถึง 150 W. ต่อแชนแนล
    ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ท่าสาย มีความจําเป็นจัดซือตามราคาตลาดท้องถินโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989
ลงวันที 22 มิถุนายน 2552
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป(00110) งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
ลําดับที 30 หน้า แบบ ผ.08/4
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 
ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 เครือง 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz  
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง 
หรือดีกว่า ดังนี  
    1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วย
        ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ ติดตังอยู่ภายในหน่วย
        ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถ
       ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
       หรือ 
    3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
        หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
    ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์  ทต.ท่าสาย
มีความจําเป็นจัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสาร 
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป(00110) งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.08/1
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งบรายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าดําเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันการศึกษาทีเป็นกลางในการดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

จํานวน 12,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันการศึกษา
ทีเป็นกลางในการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
และภารกิจอืน ๆ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กร 
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย  
ตามโครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. ระดับอําเภอ

จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน  
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องกับศูนย์ปฏิบัติการฯ ดังกล่าว
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และหนังสือสังการ
ทีเกียวข้องนัน
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111) สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมฉบับที 3 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.02/1
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เงินอุดหนุนเอกชน
1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านสันขมินฯ ตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลือนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตังแต่
ต้นทาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 7
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.02/8

10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 10 บ้านห้วยฮ้อม ตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลือนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตังแต่
ต้นทาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 7
ลําดับที 10 หน้า แบบ ผ.02/11
11) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 11 บ้านเวียงคุ้ม ตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลือนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตังแต่
ต้นทาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 7
ลําดับที 11 หน้า แบบ ผ.02/11
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12) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 12 บ้านหัวดอยสันติ ตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลือนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตังแต่
ต้นทาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 7
ลําดับที 12 หน้า แบบ ผ.02/11
13) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 13 บ้านเวียงกลาง ตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลือนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตังแต่
ต้นทาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 7
ลําดับที 13 หน้า แบบ ผ.02/11
2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้านร่องธาร ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลือนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตังแต่
ต้นทาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 7
ลําดับที 2 หน้า แบบ ผ.02/8

วันทีพิมพ์ : 14/9/2561  09:25:40 หน้า : 28/108



3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้านท่าสาย ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลือนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตังแต่
ต้นทาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 7
ลําดับที 3 หน้า แบบ ผ.02/8
4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4 บ้านแม่ลาว ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลือนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตังแต่
ต้นทาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 7
ลําดับที 4 หน้า แบบ ผ.02/9
5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 5 บ้านหนองยาว ตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลือนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตังแต่
ต้นทาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 7
ลําดับที 5 หน้า แบบ ผ.02/9
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6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 6 บ้านหัวดอย ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลือนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตังแต่
ต้นทาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 7
ลําดับที 6 หน้า แบบ ผ.02/9
7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้านป่าหัด ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลือนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตังแต่
ต้นทาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 7
ลําดับที 7 หน้า แบบ ผ.02/10
8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้านห้วยบง ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลือนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตังแต่
ต้นทาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 7
ลําดับที 8 หน้า แบบ ผ.02/10
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9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 9 บ้านเขือนแก้ว ตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลือนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตังแต่
ต้นทาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
ค่าป้าย สือประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 7
ลําดับที 9 หน้า แบบ ผ.02/10

งานบริหารงานคลัง รวม 4,147,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,989,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,989,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,516,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล กองคลัง 
จํานวน 8 อัตรา  ซึงมีรายละเอียดเงินเดือน ดังนี
   -  ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา     
   -  นักวิชาการคลัง จํานวน 1 อัตรา     
   -  นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา    
   -  นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
   -  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จํานวน 1 อัตรา
   -  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา     
   -  เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
   -  เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
2) เงินปรับปรุงเงินเดือน ของพนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานนี ทีมีสิทธิตามระเบียบหรือหนังสือสังการทีกําหนด
    -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานทีปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานนี ประกอบด้วย  
    -เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 
    -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งสําหรับ
ผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 359,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติงานในหน่วยงานนี  ประกอบด้วย
   1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา
   2. พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 2 อัตรา
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
1)เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติงานในหน่วยงานนี ประกอบด้วย
    - พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
    - พนักงานจ้างทัวไป จํานวน  2 อัตรา
2)เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ทีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ในอัตราร้อยละ
3,4 หรือ 5% ของค่าจ้างทีได้รับต่อเดือน รวม 12 เดือน 
3)เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

งบดําเนินงาน รวม 1,147,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 324,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน 
สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองคลัง
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 204,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลทีได้รับตามสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านและให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ฯ 
ทีกําหนด 
    เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯหรือหนังสือสังการทีกําหนด
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

ค่าใช้สอย รวม 663,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1) ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 408,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลในส่วนกองคลัง
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
2) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารรายเดือน จํานวน 45,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารรายเดือน แบบมีการย่อ-ขยาย
ปริมาณการถ่ายขันตํา 10,000 แผ่น/เดือน อัตรา 3,800 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน
   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
3) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
สําหรับเอกสารประเภทต่าง ๆ  ทีเกียวข้องและจําเป็น
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

2)โครงการสํารวจและจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 70,000 บาท
- เพือเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทําแผนทีภาษีของเขตพืนที
รับผิดชอบของ ทต.ท่าสาย โดยจ่ายเป็นค่าถ่ายระวางทีดิน  
ค่าถ่ายโฉนดทีดิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที  6 
หน้า แบบผ.01/2

3)โครงการอบรมด้านกฎหมายเพือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 16,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านกฎหมาย เช่น ภาษีป้าย 
ภาษีโรงเรือนและทีดิน ภาษีบํารุงท้องที สําหรับผู้ประกอบการ
และบุคคลต่าง ๆ ในพืนทีตําบลท่าสาย เพือจ่ายเป็นค่าป้าย 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัดสุอุปกรณ์สําหรับโครงการ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น 
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2560
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 
ลําดับที  1 หน้า แบบ ผ.01/1 
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4)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทําฏีกาและการควบคุมงบ
ประมาณรายจ่ายของหน่วยงานผู้เบิกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 14,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทํา
ฏีกาและการควบคุมงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานผู้เบิก
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น
ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับโครงการ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 4 ยุทธศาสตร์ที 1 
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1 

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ซึงแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี
1)วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก 
เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  แปรงลบกระดานดํา
ตรายาง  ขาตัง(กระดานดํา) ทีถูพืน  ตะแกรงวางเอกสาร  
เครืองตัดโฟม  เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ  กุญแจ  
ภาพเขียน,แผนที พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  
แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วยงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือ
แผ่นป้ายต่าง ๆ  มู่ลี,ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) 
นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า
ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ และวัสดุอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
2) วัสดุสินเปลือง ได้แก่ กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา ยางลบ 
นํายาลบคําผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส
นํายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  ไม้บรรทัด คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  
แบบพิมพ์  ผ้าสําลี  ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์
นํามัน ไข ขีผึง  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ฯลฯ 
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ซึงแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี
1) วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
2) วัสดุสินเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนือง 
สายเคเบิล ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่  หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดีรวมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์(Key Board)  เมนบอร์ด (Main Board)
เมมโมรีซิป(Memory Chip)เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์
(Printer Switching Box)  เครืองกระจายสัญญาณ(Hub)
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) เป็นต้น
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ 
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk)  
แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก) จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ
5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท คุณลักษณะพืนฐานดังนี
    1)มีมือจับชนิดปิด
    2)มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
    3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์  ทต.ท่าสาย
มีความจําเป็นจัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1
ลําดับที  26 หน้า แบบผ.08/4
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,560,600 บาท
งบบุคลากร รวม 759,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 759,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 279,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล งานป้องกันฯ จํานวน 1 อัตรา 
โดยมีรายละเอียดเงินเดือน ดังนี        
   - จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1 อัตรา
2) เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานนีทีมีสิทธิตามระเบียบหรือหนังสือสังการทีกําหนด
    -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติงานในหน่วยงานนี  
ประกอบด้วย
      - พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 4 อัตรา
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
1)เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานนี ประกอบด้วย
    - พนักงานจ้างทัวไป จํานวน  4 อัตรา
2)เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ทีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ในอัตราร้อยละ
3,4 หรือ 5% ของค่าจ้างทีได้รับต่อเดือน รวม 12 เดือน
3) เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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งบดําเนินงาน รวม 757,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 105,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557  จํานวน 50,000 บาท
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียเวลาของ อปพร.และ
อืน ๆ ฯลฯ  จํานวน 55,000 บาท
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

ค่าใช้สอย รวม 587,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1) ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 388,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลในส่วนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 45,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าทีต่าง ๆ 
ทีสังกัด ทต.ท่าสาย เช่น ศูนย์ อปพร.ต.ท่าสาย  
ศูนย์ ศพส.ต.ท่าสาย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

2)โครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังมวลชนตําบลท่าสาย กิจกรรมอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จํานวน 100,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ตลอดจนการศึกษาดูงาน ตามระเบียบและ
หนังสือสังการ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นและเกียวข้องสําหรับโครงการนี
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที 2 ลําดับที 1 หน้า แบบผ.01/7

3)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ถนนปลอดภัย) ช่วง
เทศกาลปีใหม่

จํานวน 7,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ 
ตามโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ถนนปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
สําหรับโครงการนี
   1. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557
   2. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2  ลําดับที 2 
หน้า แบบผ.01/7
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4)โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับงานด้านสาธารณภัย จํานวน 26,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้นําหมู่บ้าน เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการหมู่บ้านและตลอดจน
ประชาชนในพืนทีตําบลท่าสายทัง 13 หมู่บ้าน เพือให้ได้
รับความรู้เกียวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ได้แก่ แผ่นดินไหว 
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่มฯลฯ เช่น ค่าป้าย 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวันฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องสําหรับโครงการนี
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 ลําดับที 3 หน้า แบบผ.01/7

5)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ถนนปลอดภัย) ช่วง
เทศกาลสงกรานต์

จํานวน 7,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ 
ตามโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ถนนปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องสําหรับโครงการนี
   1. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557
   2. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 ลําดับที 2 หน้า แบบผ.01/7

6)โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 14,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร.ประจําปี
ในการส่งเสริม บทบาท หน้าทีของเจ้าหน้าที อปพร. ทีมี
ต่อชุมชนและสังคม โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรม 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับวัน อปพร. เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องสําหรับโครงการนี
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 ลําดับที 5 หน้า แบบผ.01/8

วันทีพิมพ์ : 14/9/2561  09:25:40 หน้า : 41/108



ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ซึงมีรายละเอียดดังนี
วัสดุคงทน ได้แก่ เครืองแบบ  เสือ กางเกง เครืองหมายยศและสังกัด
ถุงเท้า  รองเท้า  เข็มขัด   หมวก   ผ้าผูกคอ  ฯลฯ
สําหรับเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เจ้าหน้าทีสํานักปลัดฯ เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง ซึงมีรายละเอียด ดังนี
วัสดุสินเปลือง ได้แก่ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง นํายาดับเพลิง 
รองเท้าดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง หมวกกู้ภัย ฯลฯ  
ตลอดจนเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง สําหรับใช้กับ
รถบรรทุกนําฯ เช่น ตะกร้าสวมปลายท่อสูบ ข้อต่อแปลงเกลียว
สําหรับต่อกับท่อสูบกับหัวประปาดับเพลิง ประแจขันเปิดวาล์ว 
หัวประปาดับเพลิง รูปตัว T ท่อดูดนําเข้าตัวหนอน ประแจหัวประปา
แบบปรับได้ ชุดโคมไฟส่องสว่าง และวัสดุอืน ๆ ทีเกียวข้อง
และจําเป็น
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
สายส่งนําดับเพลิง ขนาด 2.5 นิว จํานวน 25,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสายส่งนําดับเพลิง ขนาด 2.5 นิว
ราคา 12,500 บาท จํานวน 2 เส้น เป็นเงิน 25,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
   1. สายส่งนําดับเพลิงสําหรับรถดับเพลิง เครืองสูบนําดับเพลิง
       และทางจ่ายนํา
   2. สายส่งนําดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิว  พร้อมข้อต่อ
       ทองเหลืองชนิดสวมเร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิว
   3. ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร
   ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ท่าสาย มีความจําเป็นจัดซือตามราคาตลาดท้องถินโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989
ลงวันที 22 มิถุนายน 2552
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 4 ลําดับที 16 
หน้า แบบผ.08/2
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งบเงินอุดหนุน รวม 19,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 19,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

จํานวน 19,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องสําหรับโครงการนี
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 4 ยุทธศาสตร์ที 2  
ลําดับที 1  หน้า แบบ ผ.02/1

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,458,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,932,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,932,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,990,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครู กองการศึกษา 
จํานวน 6 อัตรา  ซึงมีรายละเอียดเงินเดือน ดังนี
     - ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
     - นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
     - เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
     - ครู จํานวน 3 อัตรา
2.เพือจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน ของพนักงานเทศบาล ครู 
ทีปฏิบัติงานในหน่วยงานนีทีมีสิทธิตามระเบียบหรือหนังสือสังการ
ทีกําหนด
   -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 1,059,000 บาท
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน 931,000 บาท ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
(00211) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการกองการศึกษา เดือนละ 3,500บาท/ 12 เดือน
เป็นเงิน 42,000 บาท
     เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) สอดคล้องตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 
ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1  หน้า แบบ ผ.01/1

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 792,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ทีปฏิบัติงานในหน่วยงานนี ประกอบด้วย
    - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 3 อัตรา
    - พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา
    เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 324,000 บาท
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน 468,000 บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา(00211) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 
หน้า แบบ ผ.01/1

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ทีปฏิบัติงานในหน่วยงานนี ประกอบด้วย
    - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 3 อัตรา
    - พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา
    เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 36,000 บาท 
    *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน 72,000 บาท 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา(00211) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1  
หน้า แบบ ผ.01/1
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งบดําเนินงาน รวม 546,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 93,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557   
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) สอดคล้องตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 
ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) สอดคล้องตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 
ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 33,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ครู ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ หรือหนังสือสังการทีกําหนด
   -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561
    *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2
ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

ค่าใช้สอย รวม 298,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1) ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 126,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลในส่วนกองการศึกษา
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 
ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1  หน้า แบบ ผ.01/1
2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ
ใบปลิว ป้ายต่าง ๆ)
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) สอดคล้องตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 
ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1  หน้า แบบ ผ.01/1
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องของกองการศึกษา 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) สอดคล้องตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 
ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1  หน้า แบบ ผ.01/1

2) โครงการเพิมประสิทธิภาพครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 27,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพ
ทักษะการสอนของครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา 
พร้อมศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของทีระลึก ค่าเบียเลียง ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมารถยนต์(ตู้)พร้อมนํามัน ฯลฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 20,000 บาท
    *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน 7,000 บาท 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา(00211)สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 ลําดับที 1 
หน้า แบบ ผ.01/14

3)โครงการศูนย์การเรียนรู้และบริการชุมชนตําบลท่าสาย จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือหนังสือ สือ วารสาร หนังสือพิมพ์ 
เอกสาร แผ่นพับ สําหรับประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการชุมชนตําบลท่าสาย ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี
    เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0816.5/
ว1685 ลงวันที 7 มิถุนายน 2561 เรือง  เร่งรัดการดําเนินงาน"ทีอ่าน
หนังสือท้องถิน รักการอ่าน" ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
เพือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย พ.ศ. 2560-2564
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 ลําดับที 5 
หน้า แบบ ผ.01/15
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทุกส่วนการงาน
ในกรณีการซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
1) ประเภทค่าทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น ถนน รางระบายนํา 
อาคารสํานักงาน ห้องนํา ฯลฯ ตลอดจนสิงก่อสร้างอืน ๆ ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลท่าสาย
2) ประเภทค่าครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร 
รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) รถยนต์(รถตู้) รถจักรยานยนต์ 
เครืองตัดหญ้า และค่าครุภัณฑ์อืนทีมีการจัดซือระหว่างปี 
หรือค่าครุภัณฑ์อืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
3) ประเภทค่าวัสดุอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) สอดคล้องตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 
ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1  หน้า แบบ ผ.01/1

ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ซึงแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี
1)วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก 
เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  แปรงลบกระดานดํา
ตรายาง  ขาตัง(กระดานดํา) ทีถูพืน  ตะแกรงวางเอกสาร  
เครืองตัดโฟม  เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ  กุญแจ  
ภาพเขียน,แผนที พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  
แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วยงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือ
แผ่นป้ายต่าง ๆ  มู่ลี,ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) 
นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า
ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ และวัสดุอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
2) วัสดุสินเปลือง ได้แก่ กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา ยางลบ 
นํายาลบคําผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส
นํายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  ไม้บรรทัด คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  
แบบพิมพ์  ผ้าสําลี  ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์
นํามัน ไข ขีผึง  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นําดืมสําหรับ
บริการประชาชน ฯลฯ 
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ซึงแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี
1) วัสดุคงทน ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า
เครืองวัดกระแสไฟฟ้า  เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า  เครืองประจุไฟ
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
2) วัสดุสินเปลือง ได้แก่ ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า 
หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ   ลูกถ้วยสายอากาศ 
รีซีสเตอร์  มูฟวิงคอยส์คอนเดนเซอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครืองรับโทรทัศน์,
จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ดอกลําโพง แผงวงจร
ผังแสดงวงจรต่าง ๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
  * สําหรับซ่อมแซมหรือติดตังในส่วนของสํานักงาน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าสาย  ตลอดจนในอาคารสถานทีต่าง ๆ 
ทีอยู่ในความรับผิดชอบของทต.ท่าสาย
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 
ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1  หน้า แบบ ผ.01/1

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ซึงแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี
1) วัสดุคงทน ได้แก่ ไม้ต่าง ๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิว  
เสียม  เลือย ขวาน  กบไสไม้  เทปวัดระยะ (เครืองวัดขนาดเล็ก
เช่น ตลับเมตร ลูกดิง) สว่าน โถส้วม  อ่างล่างมือ ราวพาดผ้าฯลฯ
2) วัสดุสินเปลือง ได้แก่ นํามันทาไม้  ทินเนอร์  สี   แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบือง  สังกะสี  
ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ปูนขาว ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อนําและ
อุปกรณ์ประปา  ท่อต่าง ๆ  ท่อนําบาดาล ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 
ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1  หน้า แบบ ผ.01/1
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ซึงแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี
1) วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
2) วัสดุสินเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนือง 
สายเคเบิล ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่  หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดีรวมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์(Key Board)  เมนบอร์ด (Main Board)
เมมโมรีซิป(Memory Chip)เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์
(Printer Switching Box)  เครืองกระจายสัญญาณ(Hub)
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) เป็นต้น
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ 
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk)  
แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 
หน้า แบบ ผ.01/1

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
- เพือเป็นค่าเพือจัดซือวัสดุอืน ๆ  ซึงมีรายละเอียด ดังนี
วัสดุคงทน ได้แก่  มิเตอร์นํา  มิเตอร์ไฟฟ้า  ตะแกรงกันสวะ 
หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส สมอเรือ ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 
ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1  หน้า แบบ ผ.01/1

วันทีพิมพ์ : 14/9/2561  09:25:40 หน้า : 49/108



งบลงทุน รวม 1,980,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,980,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน จํานวน 1,980,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน
ชนิด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 4,000 ซีซี หรือกําลัง
เครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 105 กิโลวัตต์ มีนําหนักของรถรวมนําหนัก
บรรทุกไม่ตํากว่า 8,000 กิโลกรัม พร้อมกระบะ เครืองปรับอากาศ
จํานวน 1 คัน พร้อมโอนกรรมสิทธิ งบประมาณ 1,980,000 บาท
โดยมีรายละเอียดเพิมเติมดังนี
   -ติดตังหลังคาอลูมิเนียมอย่างดี
   -ติดตังทีนังแถวยาวบุนวม ซ้าย ขวา และแถวกลาง ยาวตลอดแนว
ตามมาตรฐานขนส่ง
   -ติดตังหน้าต่างกระจก และบานประตูท้ายอลูมิเนียมพร้อมทีล็อค
   -ติดตังสัญญาณไฟฉุกเฉิน
   -ติดตังพัดลมเพดานระบายอากาศ พร้อมไฟส่องสว่าง
หมายเหตุ
   1.การกําหนดคุณลักษณะหลัก ๆ ของรถเป็นไปตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 
ทีประกาศใช้เมือเดือนมกราคม 2561 
   2.ส่วนรายละเอียดเพิมเติมและราคาทีกําหนดเป็นไปตามราคา
ทีสืบจากราคาท้องตลาด โดยประหยัด
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 3 
ลําดับที 9  หน้า แบบ ผ.08/2

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,438,320 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,360,320 บาท
ค่าใช้สอย รวม 661,010 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1)โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่า
สาย

จํานวน 1,500 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าสาย
เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต ตลอดจนค่าใช่จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.3
ด้านอาคารและสถานที สิงแวดล้อม และความปลอดภัยของ ศพด.
    -เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา (ขันพืนฐาน) ของ อปท.
มฐ. 10.2, 19.1
   * ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 
ลําดับที 12 หน้า แบบ ผ.01/16
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10)โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าสาย จํานวน 8,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าสาย เช่น ค่าจัดซือสีสําหรับตีเส้น
จราจร และค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์สําหรับตีเส้นจราจร ตลอดจน
ค่าใช่จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.3
ด้านอาคารและสถานที สิงแวดล้อม และความปลอดภัยของ ศพด.
    -เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา (ขันพืนฐาน) ของ อปท.
มฐ. 10.2, 19.1
   * ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3  
ลําดับที 13 หน้า แบบ ผ.01/16
11)โครงการจัดทํา ปรับปรุงหลักสูตรแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และพัฒนาสือสารเรียนรู้

จํานวน 11,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ปรับปรุงหลักสูตรแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาสือสารเรียนรู้ เช่น ค่าป้าย
ค่าวัสดุอุุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีเกียวข้องและจําเป็น
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 4 ยุทธศาสตร์ที 3  ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/2
2)โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก กล้าคิด กล้าทํา และกล้า
แสดงออก

จํานวน 30,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็ก กล้าคิด กล้าทํา และกล้าแสดงออก ในการจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กให้กล้าแสดงออก
เช่น ค่าป้าย ค่าของรางวัล ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรม  ตลอดจนค่าใช่จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา (ขันพืนฐาน) ของ อปท.
มฐ. 9.5, 20.2
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 
ลําดับที 7 หน้า แบบ ผ.01/15

3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 594,310 บาท
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1) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าสาย  
    เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก ศพด.ทต.ท่าสาย  
    รวม 82 ราย ๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน 
    รวมเป็นจํานวน  401,800 บาท
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 
0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที 3 ลําดับที 2 หน้า แบบ ผ.01/14

2) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าสาย  
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สําหรับเด็ก 
    ศพด.ทต.ท่าสาย  รวม  82 ราย ๆ ละ 1,700 บาท 
    รวมเป็นจํานวน 139,400 บาท
     -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 
0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
    *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที 3 ลําดับที 10 หน้า แบบ ผ.01/16

3) ค่าหนังสือเรียน สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าสาย
    (ได้รับจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี)
    จํานวน 47 คน อัตราคนละ 200 บาท /ปี
    รวมเป็นจํานวน 9,400 บาท
     -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 
0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
    *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 
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สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 4 ยุทธศาสตร์ที 3 ลําดับที 2 หน้า แบบ ผ.01/2

4) ค่าอุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าสาย
    (ได้รับจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี)
    จํานวน 47 คน อัตราคนละ 200 บาท /ปี
    รวมเป็นจํานวน 9,400 บาท
     -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 
0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
    *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 4 ยุทธศาสตร์ที 3 ลําดับที 3 หน้า แบบ ผ.01/2

5) ค่าเครืองแบบนักเรียน สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าสาย
    (ได้รับจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี)
    จํานวน 47 คน อัตราคนละ 300 บาท /ปี
    รวมเป็นจํานวน 14,100 บาท
     -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 
0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
    *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 4 ยุทธศาสตร์ที 3 ลําดับที 4 หน้า แบบ ผ.01/2

6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ท่าสาย (ได้รับจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี)
    จํานวน 47 คน อัตราคนละ 430 บาท /ปี
    รวมเป็นจํานวน 20,210 บาท
     -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 
0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
    *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 4 ยุทธศาสตร์ที 3 ลําดับที 5 หน้า แบบ ผ.01/2
4)โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการของเด็กปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทักษะทางวิชาการของเด็กปฐมวัย
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าสาย เช่น ค่าของขวัญ
ของรางวัลสําหรับเด็กในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ฯลฯ  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา (ขันพืนฐาน) ของ อปท.
มฐ. 9.2, 9.3, 16.3
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 
ยุทธศาสตร์ที 3  ลําดับที 2  หน้า แบบ ผ.01/4
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5)โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 1,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาสถานที หรือแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ในชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น
ค่าป้าย และค่าของทีระลึก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
และจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา (ขันพืนฐาน) ของ อปท.
มฐ. 8.6, 10.5
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3  
ลําดับที 15 หน้า แบบ ผ.01/17

6)โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าสาย จํานวน 5,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าสาย เช่น การจัดซือต้นไม้ การปรับปรุงตกแต่ง
สวนหย่อม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ปุ๋ย ตลอดจนค่าใช่จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.3
ด้านอาคารและสถานที สิงแวดล้อม และความปลอดภัยของ ศพด.
    -เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา (ขันพืนฐาน) ของ อปท.
มฐ. 5.4, 10.1
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
ลําดับที 9 หน้า แบบ ผ.01/15

7)โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จํานวน 1,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าสาย เช่น ค่าป้าย
และค่าของทีระลึก ฯลฯ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา (ขันพืนฐาน) ของ อปท.
มฐ. 8.5, 10.5
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
ยุทธศาสตร์ที 3  ลําดับที 3 หน้า แบบ ผ.01/4
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8)โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ จํานวน 1,200 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการส่งเสริม
การเรียนรู้สู่อาชีพ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
   -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
   -เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา (ขันพืนฐาน) ของ อปท.
มฐ. 15.4
   -เป็นไปตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วยอาชีพในฝัน
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที 3 ลําดับที 14
หน้า แบบ ผ.01/16

9)โครงการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าสาย จํานวน 3,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าสาย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายบอกระยะทาง)
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายโครงการการรับสมัครฯ) และค่าป้าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.1
ด้านการบริหารจัดการ ศพด.
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0816.4/ว0069 ลงวันที 11 เม.ย. 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การเปิดการเรียนการสอนตลอดทังปีงบประมาณใน ศพด.ของ อปท.
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 
ลําดับที 11 หน้า แบบ ผ.01/16

ค่าวัสดุ รวม 699,310 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว 
ซึงแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี
1) วัสดุคงทน ได้แก่  หม้อ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  กรอบรูป
มีด  ถัง  ถาด  แก้วนํา  จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  กระจกเงา
โอ่งนํา  ทีนอน  กระโถน  เตาไฟฟ้า  เตานํามัน  เตารีด  
เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า  เครืองปิงขนมปัง  กระทะไฟฟ้า
หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า  กระติกนําร้อน  กระติกนําแข็ง
ถังแก๊ส  เตา ฯลฯ
2) วัสดุสินเปลือง ได้แก่  ผงซักฟอก  สบู่  นํายาดับกลิน  แปรง
ไม้กวาด  เข่ง  มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ 
นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 
ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 659,310 บาท
1) ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าสาย  
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็ก ศพด. ทต.ท่าสาย  
รวม 82 ราย ๆ ละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน 
รวมเป็นจํานวน 157,200 บาท
   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 
0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที 3 ลําดับที 3 หน้า แบบ ผ.01/14

2) ค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) 
ในพืนทีตําบลท่าสาย จํานวน 2 แห่ง (ระดับอนุบาล-ป.6)
รวมจํานวน 262 ราย ราย ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน  
รวมเป็นจํานวน 502,110 บาท
   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 
0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที 3 ลําดับที 4 หน้า แบบ ผ.01/14

งบเงินอุดหนุน รวม 1,078,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,078,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1) อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน(สพฐ.) ค่าอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน

จํานวน 1,048,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  สําหรับนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) ในพืนทีตําบลท่าสาย
จํานวน 2 แห่ง (ระดับอนุบาล-ป.6) รวมจํานวน 262 ราย 
(จํานวน 2 ภาคเรียน ๆ ละ 100 วัน รวม 200 วัน คนๆ ละ 20 บาท
 ต่อวัน)
   1.เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 
0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที 3  ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.02/7
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2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

จํานวน 30,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เช่น ค่าจัดซือสือหนังสือเสริมความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมฉบับที 4 ยุทธศาสตร์ที 3 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.02/2

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 395,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 260,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนในพืนที
ตําบลท่าสายเกิดความรู้และวิธีการป้องกันด้านสุขภาพ ตลอดจน
การส่งเสริมสุขภาพร่างกาย อย่างน้อยจํานวน 3 กิจกรรม ดังนี
   1.กิจกรรมการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
   2.กิจกรรมการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
   3.กิจกรรมการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
   4.การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
   5.ช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสือประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล 
ป้ายโฟมบอร์ด สืออิเล็กทรอนิคส์ แผ่นพับ วารสารฯลฯ) 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าอาหารกลางวัน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   -เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 
5 กรกฎาคม 2561 
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00232) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
ฉบับที 4 ยุทธศาสตร์ที 6 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/8

วันทีพิมพ์ : 14/9/2561  09:25:40 หน้า : 57/108



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จํานวน 80,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัคซีน ค่าสํารวจ ค่าจัดซือถุงมือ 
ค่าจัดซือ Face mask ค่าจัดซือ Alcohol Cotton Ball ค่าจัดซือ
กล่องทิงเข็มฉีดยาแบบกลม  ค่าจัดซือถุงขยะฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีเกียวข้องและจําเป็น เพือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว
ทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 
    1.เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561 และหนังสือสังการอืน
ทีเกียวข้องกับโครงการนีฯลฯ
    2.เป็นไปตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรือง กําหนดเขตท้องที
ทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม ประกาศ ณ วันที 1 มีนาคม 2560 หรือตามประกาศ
กรมปศุสัตว์ตามปีงบประมาณนัน ฯลฯ
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 35,000 บาท
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน 45,000 บาท
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน(00232) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 6 ลําดับที 1 
หน้า แบบ ผ.01/6

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ซึงมีรายละเอียดดังนี
วัสดุสินเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม  นํามันเชือเพลิง  นํามันดีเซล 
นํามันก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันเตา  นํามันจารบี  นํามันเครือง 
ถ่าน ก๊าส  ฯลฯ  
* สําหรับเครืองพ่นสารเคมีกําจัดพาหะนําโรค เพือผสมสารเคมี
สําหรับพ่นกําจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก กําจัดยุงและแมลง 
โรคมือเท้าปากในเด็ก ตลอดจนพาหะนําโรคต่าง ๆ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 
ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1  หน้า แบบ ผ.01/1
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
ซึงแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี
1) วัสดุคงทน ได้แก่ ชุดเครืองมือผ่าตัด  ทีวางกรวยแก้ว  
กระบอกตวง  เบ้าหลอม   หูฟัง(Stethoscope)  เปลหามคนไข้ 
เครืองวัดนําฝน  ถังเก็บเชือเพลิง เครืองนึง เครืองมือวิทยาศาสตร์ฯลฯ
2) วัสดุสินเปลือง ได้แก่ สําลี และผ้าพันแผล  เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์
ฟิล์มเอกซเรย์  เคมีภัณฑ์  ออกซิเจน  นํายาต่าง ๆ  เลือด  สายยาง
หลอดแก้ว  ลวดเชือมเงิน  จุกต่าง ๆ   หลอดเอกซเรย์ 
สัตว์เลียงเพือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
วัคซีนพิษสุนัขบ้า, ทรายอเบท, นํายาพ่นหมอกควัน ฯลฯ
    *สําหรับทีใช้ในกิจการของทต.ท่าสาย  เพือใช้กําจัดยุงลาย 
กําจัดแมลงวันและเชือโรคทีกําลังระบาด ควบคุมโรค เช่นไข้หวัด,
ไข้หวัดนก ,ไข้เลือดออก,ไข้สมองอักเสบ,โรคฉีหนู โรคพิษสุนัขบ้า 
โรคมือเท้าปากในเด็กเล็กหรือ ตลอดจนจัดซือหน้ากากอนามัยสําหรับ
ป้องกันโรคระบาดหรือนํายาสําหรับใช้ตรวจหาสารเสพติดต่าง ๆ
    เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223) สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 
ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1  หน้า แบบ ผ.01/1

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1) อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ตามโครงการผ่าตัดทําหมันเพือ
ลดจํานวนสุนัขและแมวทีเป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
ไม่มีเจ้าของในพืนทีจังหวัดเชียงราย

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
ตามโครงการผ่าตัดทําหมันเพือลดจํานวนสุนัขและแมวทีเป็นสัตว์
พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในพืนที
จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
และภารกิจอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น 
   1.เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561 และหนังสือสังการ
อืนทีเกียวข้องกับโครงการนีฯลฯ
   2.เป็นไปตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรือง กําหนดเขตท้องทีทําการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม ประกาศ ณ วันที 1 มีนาคม 2560 หรือตามประกาศ
กรมปศุสัตว์ตามปีงบประมาณนัน ฯลฯ
   3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
(00220)งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 6  ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.02/7
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 109,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 89,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 89,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชีวิต
คนพิการ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และหนังสือสังการทีเกียวข้องนัน
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557  
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์
(00230)งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที 2 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/10

2)โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และหนังสือสังการทีเกียวข้องนัน
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557  
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์
(00230)งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที 2 ลําดับที 2 หน้า แบบผ.01/10
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3)โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ป่วยเอดส์ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และหนังสือสังการทีเกียวข้องนัน
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557  
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์
(00230)งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/3

4) โครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส จํานวน 9,500 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
    1.โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และหนังสือสังการทีเกียวข้องนัน
    2.โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557  
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์
(00230)งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 
ลําดับที 5 หน้า แบบ ผ.01/11
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งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
เงินช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที
โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมผู้ยากจน 
ผู้ยากไร้ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช่จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมฯลฯ 
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และหนังสือสังการทีเกียวข้องนัน
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557  
   3.เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/
ว 3050 ลว.22 กุมภาพันธ์ 2543 เรือง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ตังงบประมาณเพือการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที
ของ อบจ./เทศบาล และอบต.พ.ศ.2543 
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์
(00230)งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที 2 ลําดับที 3 หน้า แบบ ผ.01/10

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,872,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,962,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,962,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,864,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล กองช่าง จํานวน 6 อัตรา  
ซึงมีรายละเอียดเงินเดือน ดังนี
   - ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน 1 อัตรา
   - หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  จํานวน 1 อัตรา 
   - วิศวกรโยธา  จํานวน 1 อัตรา 
   - นายช่างโยธา  จํานวน 1 อัตรา
   - นายช่างไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา   
   - เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา   
2) เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงานใน
หน่วยงานนีและมีสิทธิได้รับตามระเบียบหรือหนังสือสังการทีกําหนด
     เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. ที มท
0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง จํานวน 2 ตําแหน่ง 
     1) ผู้อํานวยการกองช่าง เดือนละ 3,500 บาท /12 เดือน 
         เป็นเงิน 42,000 บาท
     2) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เดือนละ 1,500 บาท 
         /12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
     เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 918,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  
ทีสังกัดกองช่าง ดังต่อไปนี
     1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
     2) พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา
      เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปสังกัดกองช่าง และมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
หรือหนังสือสังการทีกําหนด  ดังต่อไปนี
     - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 3 อัตรา
     - พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 3 อัตรา
2. เงินเพิมค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจทีได้รับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นในอัตราร้อยละ 3,4 
หรือ 5% ของค่าจ้างทีได้รับแต่ละเดือน รวม 12 เดือน 
    เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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งบดําเนินงาน รวม 883,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 157,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)   
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
สําหรับกองช่าง
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลทีได้รับตามสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านและให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ฯ 
ทีกําหนด 
     เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯหรือหนังสือสังการทีกําหนด
     เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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ค่าใช้สอย รวม 280,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จํานวน 80,000 บาท

1)เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการส่งนําประปาหมู่บ้านไปตรวจ
ยังหน่วยงานอืน ๆ ทีเกียวข้อง จํานวน 13 หมู่บ้าน
   *จํานวน 30,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน(00241)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1
หน้า แบบ ผ.01/1

2)เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการรางวัดตรวจสอบแนวเขตที
สาธารณประโยชน์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันทีดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553 
    * จํานวน 50,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน(00241)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1
หน้า แบบ ผ.01/1
2) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารรายเดือน จํานวน 45,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารรายเดือน แบบมีการย่อ-ขยาย
ปริมาณการถ่ายขันตํา 10,000 แผ่น/เดือน อัตรา 3,800 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน
   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
3) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
สําหรับเอกสารประเภทต่าง ๆ  ทีเกียวข้องและจําเป็น
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
4) ค่าจ้างงานสํารวจออกแบบ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างงานสํารวจ งานออกแบบ ค่าควบคุมงาน
ทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึง
สิงก่อสร้าง
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

2)โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดอบรมให้ความรู้เกียวกับ
คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พร้อมศึกษาดูงาน
นอกสถานที  เพือเพิมประสิทธิภาพบุคลากรสําหรับคณะกรรมการ
ประปาหมู่บ้าน ผู้นําหมู่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ทต. ตลอดจน
พนักงานเทศบาล  เช่น ค่าป้าย ค่ายานพาหนะ ค่าทีพัก 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน
และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)
 ยุทธศาสตร์ที 5 ลําดับที 47 หน้า แบบ ผ.01/37
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ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ซึงแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี
1)วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก 
เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  แปรงลบกระดานดํา
ตรายาง  ขาตัง(กระดานดํา) ทีถูพืน  ตะแกรงวางเอกสาร  
เครืองตัดโฟม  เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ  กุญแจ  
ภาพเขียน,แผนที พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  
แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วยงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือ
แผ่นป้ายต่าง ๆ  มู่ลี,ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) 
นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า
ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ และวัสดุอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
2) วัสดุสินเปลือง ได้แก่ กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา ยางลบ 
นํายาลบคําผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส
นํายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  ไม้บรรทัด คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  
แบบพิมพ์  ผ้าสําลี  ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์
นํามัน ไข ขีผึง  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ซึงแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี
1) วัสดุคงทน ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า
เครืองวัดกระแสไฟฟ้า  เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า  เครืองประจุไฟ
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
2) วัสดุสินเปลือง ได้แก่ ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า 
หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ   ลูกถ้วยสายอากาศ 
รีซีสเตอร์  มูฟวิงคอยส์คอนเดนเซอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครืองรับโทรทัศน์,
จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ดอกลําโพง แผงวงจร
ผังแสดงวงจรต่าง ๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
   *สําหรับติดตังและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ทัง 13 หมู่บ้าน
ในเขตรับผิดชอบของ ทต.ท่าสาย  และสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
   *สําหรับติดตังและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในสํานักงานเทศบาล
ตําบลท่าสายและอาคาร สํานักงาน หรือสถานทีทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลท่าสาย
    เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ซึงแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี
1) วัสดุคงทน ได้แก่ ไม้ต่าง ๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิว  
เสียม  เลือย ขวาน  กบไสไม้  เทปวัดระยะ (เครืองวัดขนาดเล็ก
เช่น ตลับเมตร ลูกดิง) สว่าน โถส้วม  อ่างล่างมือ ราวพาดผ้าฯลฯ
2) วัสดุสินเปลือง ได้แก่ นํามันทาไม้  ทินเนอร์  สี   แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบือง  สังกะสี  
ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ปูนขาว ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อนําและ
อุปกรณ์ประปา  ท่อต่าง ๆ  ท่อนําบาดาล ฯลฯ
    เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 25,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ซึงมีรายละเอียดดังนี
วัสดุคงทน ได้แก่ เครืองแบบ  เสือ กางเกง เครืองหมายยศและสังกัด
ถุงเท้า  รองเท้า  เข็มขัด   หมวก   ผ้าผูกคอ  ฯลฯ
สําหรับเจ้าหน้าทีไฟฟ้ากองช่าง
    เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
  * ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ซึงแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี
1) วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
2) วัสดุสินเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนือง 
สายเคเบิล ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่  หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดีรวมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์(Key Board)  เมนบอร์ด (Main Board)
เมมโมรีซิป(Memory Chip)เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์
(Printer Switching Box)  เครืองกระจายสัญญาณ(Hub)
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) เป็นต้น
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ 
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk)  
แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) ฯลฯ
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า
หมู่ 4 บ้านแม่ลาว และหมู่ที 8 บ้านห้วยบง
    *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
ฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1  หน้า แบบ ผ.01/1
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งบลงทุน รวม 27,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก)จํานวน 1 ตู้ 
ราคาตู้ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 5,500 บาท 
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
    1)มีมือจับชนิดปิด
    2)มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
    3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
    ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์  ทต.ท่าสาย
มีความจําเป็นจัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
ลําดับที  32 หน้า แบบผ.08/5
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 
ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 เครือง 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz  
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง 
หรือดีกว่า ดังนี  
    1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วย
        ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ ติดตังอยู่ภายในหน่วย
        ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถ
       ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
       หรือ 
    3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
        หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
    ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์  ทต.ท่าสาย
มีความจําเป็นจัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสาร 
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
ฉบับที 1 ลําดับที  24 หน้า แบบผ.08/3
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งานไฟฟ้าถนน รวม 4,504,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,804,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,804,000 บาท
ค่าชดเชยผลอาสิน
รายจ่ายทีเกียวเนืองกับทีดินและสิงก่อสร้าง (ค่าK) จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยเพิมเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้(ค่า K) ชดเชยเพิมเติมค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K )ด้วยการผ่อนผัน
วิธีการคํานวณค่า K โดยให้หักในอัตราบวก/ลบ 
ร้อยละ 2 เป็นการชัวคราว
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี( พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2
ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1  หน้า แบบ ผ.01/1

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1) โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. หมู่ที 2 บ้านร่องธาร จํานวน 350,000 บาท
 - ก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลีย 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 144.00 เมตร
พร้อมติดตังป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย 
สถานทีดําเนินการ : หมู่ที 2 ซอยเนรมิต
จุดเริมต้นทีพิกัด 47Q588162.32ตะวันออก 2196197.61เหนือ
จุดสินสุดทีพิกัด 47Q588279.07ตะวันออก 2196278.19เหนือ
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 4 ยุทธศาสตร์ที  5 ลําดับที 9
หน้า แบบ ผ.01/6
10) โครงการทําฝาปิดร่องระบายนําเหล็ก หมู่ที 4 บ้านแม่ลาว จํานวน 97,000 บาท
- ก่อสร้างฝารางระบายนําตะแกรงเหล็ก
ขนาดกว้างเฉลีย 0.18-0.29 เมตร ยาวรวม 73.00 เมตร
พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ป้ายชัวคราว 1 ป้าย
สถานทีดําเนินการ  : หมู่ที 4 บ้านแม่ลาว (ซอยคุ้มกังหันลม)
   จุดเริมต้นทีพิกัด 47Q588453   2195664
   จุดสินสุดทีพิกัด 47Q588427  2195728
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลงฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 5
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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11) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 8 บ้านห้วยบง จํานวน 339,000 บาท
 -ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 8 บ้านห้วยบง จํานวน 3 จุด
จุดที 1 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 17 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า
248.00 ตร.เมตร
สถานทีดําเนินการ : ซอย 17
   จุดเริมต้นทีพิกัด 47Q585113   2193176
   จุดสินสุดทีพิกัด 47Q585061  2193208
จุดที 2 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 20 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า
135.00 ตร.เมตร
สถานทีดําเนินการ : ซอย 20
   จุดเริมต้นทีพิกัด 47Q585059  2193060
   จุดสินสุดทีพิกัด 47Q585015  2193080 
จุดที 3 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 22 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า
200.00 ตร.เมตร
สถานทีดําเนินการ : ซอย 22
   จุดเริมต้นทีพิกัด 47Q585032  2193005
   จุดสินสุดทีพิกัด 47Q584988  2193023
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  ป้ายชัวคราว 1 ป้าย
     * ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมฉบับที 4 ยุทธศาสตร์ที  5 
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/4

12) โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที 1 บ้านสันขมินฯ จํานวน 261,000 บาท
-ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลีย 0.50 เมตร
ยาว 88.00 เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  
สถานทีดําเนินการ : ซอย 9
    จุดเริมต้นทีพิกัด 47Q588357  2198146
    จุดสินสุดทีพิกัด 47Q588365  2198232
     *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมฉบับที 4 ยุทธศาสตร์ที  5 
ลําดับที 2 หน้า แบบ ผ.01/4
13) โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. หมู่ที 4 บ้านแม่ลาว จํานวน 116,000 บาท
-ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ลึกเฉลีย 0.30 เมตร  หนา 0.10 เมตร ยาว 144.00 เมตร 
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  
สถานทีดําเนินการ : หมู่ที 4 
    จุดเริมต้นทีพิกัด 47Q588527ตะวันออก 2195712เหนือ
    จุดสินสุดทีพิกัด 47Q588486ตะวันออก 2195757เหนือ 
     * ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี(พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลงฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที  5 
ลําดับที 2 หน้า แบบ ผ.01/1
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2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 3 บ้านท่าสาย จํานวน 350,000 บาท
- ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  จํานวน 2 จุด
จุุดที 1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 76.00 ม. หนา 0.15 ม.
          หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 228.00 ตร.ม.
สถานทีดําเนินการ  : ซอย 12
          จุดเริมต้นทีพิกัด 47Q588038  2197690
          จุดสินสุดทีพิกัด 47Q587977  2195650
จุุดที 2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนา 0.15 ม.
          หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 390.00 ตร.ม.
สถานทีดําเนินการ  : ซอย 13
          จุดเริมต้นทีพิกัด 47Q588128  2195787
          จุดสินสุดทีพิกัด 47Q588026  2195832
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ป้ายชัวคราว 1 ป้าย
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  5 ลําดับที 9 หน้า แบบ ผ.01/27
3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 4 บ้านแม่ลาว จํานวน 137,000 บาท
- ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
    ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม.
    หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม.
สถานทีดําเนินการ  : ซอยดงเจ้าบ้าน
    จุดเริมต้นทีพิกัด 47Q587841  2195341
    จุดสินสุดทีพิกัด 47Q587871  2195415
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  ป้ายชัวคราว 1 ป้าย
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  5 ลําดับที 11 หน้า แบบ ผ.01/28
4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 5 บ้านหนองยาว จํานวน 90,000 บาท
- ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
    ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม.
    หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม.
สถานทีดําเนินการ  : ซอย 3
    จุดเริมต้นทีพิกัด 47Q589694  2194834
    จุดสินสุดทีพิกัด 47Q589728  2194815
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  ป้ายชัวคราว 1 ป้าย
     *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  5  ลําดับที 12 
หน้า แบบ ผ.01/28
5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 7 บ้านป่าหัด จํานวน 350,000 บาท
- ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
    ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 156.00 ม. หนา 0.15 ม.
    หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 624.00 ตร.ม.
สถานทีดําเนินการ  : ซอยสันหนองบัว
    จุดเริมต้นทีพิกัด 47Q586716  2194189
    จุดสินสุดทีพิกัด 47Q586756  2194051
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  ป้ายชัวคราว 1 ป้าย
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 100,000 บาท
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน 250,000 บาท  ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  5  
ลําดับที 16 หน้า แบบ ผ.01/29
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6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 9 บ้านเขือนแก้ว จํานวน 350,000 บาท
- ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  จํานวน 2 จุด
จุุดที 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 106.00 ม. หนา 0.15 ม.
          หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 424.00 ตร.ม.
สถานทีดําเนินการ  : ซอยเข้าสํานักสงฆ์เกาะแก้ว
          จุดเริมต้นทีพิกัด 47Q588574  2191245
          จุดสินสุดทีพิกัด 47Q588628  2191154
จุุดที 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม.
          หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม.
สถานทีดําเนินการ  : ซอยริมทุ่ง
          จุดเริมต้นทีพิกัด 47Q588390  2191527
          จุดสินสุดทีพิกัด 47Q588381  2191486
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  ป้ายชัวคราว 1 ป้าย
     *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  5  ลําดับที 20 
หน้า แบบ ผ.01/30
7) โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที 5 บ้านหนองยาว จํานวน 250,000 บาท
-ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ลึกเฉลีย 0.50 เมตร  หนา 0.10 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  
สถานทีดําเนินการ : ซอย 2
    จุดเริมต้นทีพิกัด 47Q588999  2195111
    จุดสินสุดทีพิกัด 47Q588943  2195048
     *ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  5 ลําดับที 41 
หน้า แบบ ผ.01/35
8) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 12 บ้านหัวดอยสันติ จํานวน 350,000 บาท
- ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
    ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 156.00 ม. หนา 0.15 ม.
    หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 624.00 ตร.ม.
สถานทีดําเนินการ  : ซอย 8
    จุดเริมต้นทีพิกัด 47Q592370  2193622
    จุดสินสุดทีพิกัด 47Q592510  2193648
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  ป้ายชัวคราว 1 ป้าย
     *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  5  ลําดับที 27 
หน้า แบบ ผ.01/32
9) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 13 บ้านเวียงกลาง จํานวน 350,000 บาท
- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 152.00 ม. 
หนา 0.15 ม.  และมีพืนทีไม่น้อยกว่า 623.00 ตร.ม.
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ป้ายชัวคราว 1 ป้าย
    สถานทีดําเนินการ  : ซอยท้ายบ้าน
    จุดเริมต้นทีพิกัด 47Q588605  2194329
    จุดสินสุดทีพิกัด 47Q588463  2194310
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  5  ลําดับที 30 
หน้า แบบ ผ.01/33
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลท่าสาย จํานวน 384,000 บาท
-ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลท่าสาย จํานวน 4 หลัง
ได้แก่ งานทาสีอาคารสํานักงาน(สํานักปลัด)
งานทาสีอาคารกองคลัง  งานทาสีอาคารห้องเก็บของ
งานทาสีอาคารกิจการสภา และห้องนํา
สถานทีดําเนินการ : เทศบาลตําบลท่าสาย
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี(พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลงฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที  5 
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

งบเงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1) อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ในการขยายเขตหรือ
พัฒนาระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที 10 บ้านห้วยฮ้อม

จํานวน 350,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย ในการขยายเขตหรือพัฒนาระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 10  บ้านห้วยฮ้อม
สถานทีดําเนินการ : ซอย 2 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  5  ลําดับที 4 
หน้า แบบ ผ.02/13

2) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ในการขยายเขตจําหน่าย
ไฟฟ้าแรงตําหรือพัฒนาระบบไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที 6 บ้านหัวดอย

จํานวน 350,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย ในการขยายเขตจําหน่ายไฟฟ้าแรงตํา
หรือพัฒนาระบบไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที 6 บ้านหัวดอย
สถานทีดําเนินการ : ซอย 7   
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
     *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  5  ลําดับที 10 
หน้า แบบ ผ.02/15
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 652,000 บาท
งบบุคลากร รวม 652,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 652,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 568,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ดังต่อไปนี
     - พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
     - พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา
    เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล(00244)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 
ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1  หน้า แบบ ผ.01/1

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบหรือหนังสือสังการ
ทีกําหนด  ดังต่อไปนี
     - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 3 อัตรา
     - พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 1 อัตรา
2. เงินเพิมค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจทีได้รับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นในอัตราร้อยละ 3,4 
หรือ 5% ของค่าจ้างทีได้รับแต่ละเดือน รวม 12 เดือน
3. เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที มท0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  * ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล(00244)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2
ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1  หน้า แบบ ผ.01/1
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 275,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1)โครงการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถินสีปี จํานวน 5,000 บาท
- เพือบูรณาการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน 
การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุน
การขับเคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพือนําข้อมูลมาจัดทํา
เป็นแผนพัฒนาท้องถิน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท0891.4/ว856 ลงวันที 12 มีนาคม 2553 รวมทังการส่งเสริม
กระบวนการประชาธิปไตยตังแต่ระดับตําบลและสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุมสัมมนาเพือจัดทําแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถินสีปี
ของ ทต.ท่าสาย  ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ทีเกียวข้องกับ
การจัดทําแผน 
    - เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าเข้าปกและเย็บเล่มเอกสาร ฯลฯ
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที 2  ลําดับที 1  หน้า แบบ ผ.01/12

2)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 28,500 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี
  1)กิจกรรมที 1 อบรมให้ความรู้การส่งเสริมอาชีพตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2)กิจกรรมที 2 อบรมให้ความรู้ "บ้านนีมีรัก ปลูกผักกินเอง"
  3)กิจกรรมที 3 อบรมให้ความรู้ "เกษตรอินทรีย์เพือชีวิตพอเพียง"
เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุสาธิต 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับการฝึกอบรมตามโครงการนี
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 4 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/8
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3)โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลท่าสาย จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มพัฒนาสตรีตําบลท่าสาย เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
  1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และหนังสือสังการทีเกียวข้องนัน
  2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 2 หน้า แบบผ.01/4

4)โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 35,500 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอาชีพประชาชนตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี
      1)กิจกรรมที 1 การจัดดอกไม้สด
      2)กิจกรรมที 2 ทําตุงล้านนา
      3)กิจกรรมที 3 ทําไข่เค็ม
      4)กิจกรรมที 4 การแปรรูปจากหน่อไม้
เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุสาธิต 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับการฝึกอบรมตามโครงการนี
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที 4 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/24
5)โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลท่าสาย จํานวน 16,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยาภาพเด็กและ
เยาวชนตําบลท่าสาย เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 2 หน้า แบบ ผ.01/2
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6)โครงการตลาดนัดประชารัฐ เพือชุมชนตําบลท่าสาย จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตลาดนัดประชารัฐเพือชุมชน
ตําบลท่าสาย เช่น ค่าสือประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย ค่าจัดสถานที 
ค่าเครืองเสียง ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและ
จําเป็นสําหรับโครงการนี
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 4 ลําดับที 3 หน้า แบบ ผ.01/8

งบเงินอุดหนุน รวม 155,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 155,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
1) อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 1 บ้านสันขมินฯ ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม ค่าวัสดุสาธิต  ค่าป้าย  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และหนังสือสังการทีเกียวข้องนัน
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.02/2   
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10) อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 10 บ้านห้วยฮ้อม ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม ค่าวัสดุสาธิต  ค่าป้าย  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และหนังสือสังการทีเกียวข้องนัน
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
   * ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 10 หน้า แบบ ผ.02/3 
11) อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 11 บ้านเวียงคุ้ม ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม ค่าวัสดุสาธิต  ค่าป้าย  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และหนังสือสังการทีเกียวข้องนัน
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
   * ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 11 หน้า แบบ ผ.02/4 
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12) อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 12 บ้านหัวดอยสันติ ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม ค่าวัสดุสาธิต  ค่าป้าย  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และหนังสือสังการทีเกียวข้องนัน
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
   * ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 12 หน้า แบบ ผ.02/4 
13) อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 13 บ้านเวียงกลาง ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม ค่าวัสดุสาธิต  ค่าป้าย  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และหนังสือสังการทีเกียวข้องนัน
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
   * ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 13 หน้า แบบ ผ.02/4 
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2) อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 2 บ้านร่องธาร ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม ค่าวัสดุสาธิต  ค่าป้าย  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และหนังสือสังการทีเกียวข้องนัน
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 2 หน้า แบบ ผ.02/2  
3) อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 3 บ้านท่าสาย ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม ค่าวัสดุสาธิต  ค่าป้าย  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และหนังสือสังการทีเกียวข้องนัน
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 3 หน้า แบบ ผ.02/2  
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4) อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 4 บ้านแม่ลาว ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม ค่าวัสดุสาธิต  ค่าป้าย  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และหนังสือสังการทีเกียวข้องนัน
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
   * ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 4 หน้า แบบ ผ.02/2  
5) อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 5 บ้านหนองยาว ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม ค่าวัสดุสาธิต  ค่าป้าย  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และหนังสือสังการทีเกียวข้องนัน
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 5 หน้า แบบ ผ.02/2  
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6) อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 6 บ้านหัวดอย ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม ค่าวัสดุสาธิต  ค่าป้าย  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และหนังสือสังการทีเกียวข้องนัน
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 6 หน้า แบบ ผ.02/3  
7) อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 7 บ้านป่าหัด ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม ค่าวัสดุสาธิต  ค่าป้าย  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และหนังสือสังการทีเกียวข้องนัน
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 7 หน้า แบบ ผ.02/3 
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8) อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 8 บ้านห้วยบง ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม ค่าวัสดุสาธิต  ค่าป้าย  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และหนังสือสังการทีเกียวข้องนัน
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
   * ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 8 หน้า แบบ ผ.02/3 
9) อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 9 บ้านเขือนแก้ว ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม ค่าวัสดุสาธิต  ค่าป้าย  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และหนังสือสังการทีเกียวข้องนัน
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
   *  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 9 หน้า แบบ ผ.02/3 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 263,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าสาย จํานวน 15,000 บาท
-เพือเป็นการดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาให้กับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าสาย เพือความสามัคคี 
ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพทีแข็งแรงและเพิมทักษะ
การเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียน เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดสถานที ค่าป้าย ค่าเหรียญรางวัล เงินรางวัล 
วัสดุกีฬาในการแข่งขัน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
และจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา (ขันพืนฐาน) ของ อปท.
มฐ. 17.1, 20.3
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานกีฬาและนันทนาการ(00262)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 14 หน้า แบบ ผ.01/21

2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ตําบลท่าสาย จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์
ตําบลท่าสาย "ประชาชนและเยาวชนตําบลท่าสาย" ประจําปี 2562 
โดยจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที ค่าเครืองเสียง  ค่าอุปกรณ์กีฬา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนชุดการแสดง 
ค่าเช่าและจัดเตรียมสถานที  ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ 
ค่าเบียเลียงเจ้าหน้าทีสนาม ค่าป้าย ค่าวัสดุในการจัดเตรียม
สนามแข่งขัน ค่าจัดซือถ้วยรางวัล  เงินรางวัล 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานกีฬาและนันทนาการ(00262)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 16 หน้า ผ.01/22
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา ซึงมีรายละเอียดดังนี
วัสดุคงทน ได้แก่  ห่วงยาง  ลูกฟุตบอล  ลูกปิงปอง  ไม้ตีปิงปอง
ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน  ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส
เชือกกระโดด  ดาบสองมือ  ตะกร้อ  ตะกร้าหวายแชร์บอล  
ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่ายตะกร้อ นกหวีด  นาฬิกาจับเวลา  นวม  
ลูกทุ่มนําหนัก  เสาตาข่ายกีฬา เช่น เสาตาข่ายวอลเลย์บอล  
ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานกีฬาและนันทนาการ(00262)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

งบเงินอุดหนุน รวม 78,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 78,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการประชาสัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมของดีเมืองเชียงรายในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ครังที 46 "เจียงฮายเกมส์"

จํานวน 50,000 บาท

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการ
ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมของดีเมืองเชียงราย
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครังที 46 "เจียงฮายเกมส์" เช่น
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  จัดทําริวขบวนศิลปวัฒนธรรมและ
ของดีเมืองเชียงราย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานกีฬาและนันทนาการ(00262)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 4 ยุทธศาสตร์ที 3 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.02/3
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการสืบสานศาสตร์พระราชา สร้าง
สรรค์ศิลปวัฒนธรรม

จํานวน 28,800 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการสืบสานศาสตร์
พระราชา สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีเกียวข้องและจําเป็น
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานกีฬาและนันทนาการ
(00262)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 4 ยุทธศาสตร์ที 3 ลําดับที 2 หน้า แบบ ผ.02/3
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 592,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 246,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 246,200 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 38,500 บาท

1) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ จํานวน  12,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายทีในการจัดกิจกรรมฯ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที
ค่าป้าย ค่าเครืองเสียง ค่าเครืองราชสักการะ ค่าเกียรติบัตร
ค่าตอบแทนชุดการแสดง ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับ
โครงการนี
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน(00263) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564)  ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/19

2) โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช จํานวน  6,500 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายทีในการจัดกิจกรรมฯ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที
ค่าป้าย ค่าเครืองเสียง ค่าจัดซือจัดจ้างทําพวงมาลา ฯลฯ  
และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับโครงการนี
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263) 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 2 หน้า ผ.01/19

3) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม
จํานวน  20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายทีในการจัดกิจกรรมฯ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที
ค่าป้าย ค่าเครืองเสียง ค่าเครืองราชสักการะ ค่าเกียรติบัตร
ค่าตอบแทนชุดการแสดง ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับ
โครงการนี
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน(00263) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมฉบับที 4  ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/3
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1)โครงการลานวัฒนธรรมตําบลท่าสาย จํานวน 40,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลานวัฒนธรรม เช่น
เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที เวที ค่าเครืองเสียง ค่าจ้างการแสดง
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ค่าเกียรติบัตร เงินรางวัลการแข่งขัน
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263) สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 
ยุทธศาสตร์ที 3 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/2

10)โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและวันพ่อแห่งชาติ

จํานวน 15,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
   เช่น ค่าจ้างหมาจัดเตรียมสถานที เวที และประตูทางเข้า 
การจัดตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ค่าเครืองเสียง ค่าจัดทํา
เครืองราชสักการะ ค่าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับโครงการฯลฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/7

11) โครงการอุ้ยสอนหลานสืบสานวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 1,200 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกบอรมให้ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิน เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา (ขันพืนฐาน) ของ อปท.
มฐ. 9.4, 10.5
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  3 
ลําดับที 13 หน้า แบบผ.01/21
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2)โครงการน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

จํานวน 13,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
เช่น ค่าจ้างหมาจัดเตรียมสถานที เวที ค่าจัดทําเครืองราชสักการะ 
ค่าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับโครงการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  3 
ลําดับที 11 หน้า แบบ ผ.01/21

3)โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต สืบสานภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิน เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับโครงการฯลฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 10 หน้า แบบ ผ.01/20 

4)โครงการจัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะเนืองในวันออกพรรษา จํานวน 1,500 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายทีในการจัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ
เนืองในเทศกาลวันออกพรรษาประจําปี เช่น ค่าป้าย และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที  3  ลําดับที  4 หน้าแบบ ผ.01/19
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5)โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตําบลท่าสาย จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ  เช่น ค่าป้าย
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263) 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที  2 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/9 

6)โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและ
แห่เทียนพรรษาประจําปี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที
ค่าวัสดุและค่าตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์
สําหรับหล่อเทียน ค่าป้าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าแบบพิมพ์หล่อเทียน
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับโครงการนี
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
)ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 6 หน้า แบบ ผ.01/20

7)โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จํานวน 35,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นสําหรับโครงการนี
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564)ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 7 หน้า แบบ ผ.01/20
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8) โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย จํานวน 1,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกบอรมให้ความรู้และการส่งเสริม
ภูมิปัญญาไทย  เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์สาธิต ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
และจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา (ขันพืนฐาน) ของ อปท.
มฐ. 9.6
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 3 ลําดับที 7  หน้า แบบผ.01/5

9) โครงการหนูน้อยนักธรรมปฏิบัติกิจกรรมทุกวันพระ จํานวน 6,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาตําบลท่าสาย เช่น
ค่าป้าย ค่าตอบแทนพระวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา (ขันพืนฐาน) ของ อปท.
มฐ. 9.6, 13.9
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263) 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 12 หน้า แบบ ผ.01/21 
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งบเงินอุดหนุน รวม 346,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 346,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการดําเนินงาน
และสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและองค์กร จังหวัด
เชียงราย

จํานวน 36,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดําเนินงานและสนับสนุนการดําเนินงาน
จัดกิจกรรมฯ เช่น กิจกรรมงานพ่อขุนฯ,กิจกรรมรัฐพิธีต่าง ๆ 
ของอําเภอเมือเชียงราย ประจําปี 2562 เช่น ค่าจัดขบวน ค่าจัด
นิทรรศการ
ค่าจัดเครืองสักการะ  ค่าเช่าชุดเครืองเสียง ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
กิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช  กิจกรรมงานสงกรานต์
กิจกรรมไหว้สาแม่ฟ้าหลวงและสรงนําพระธาตุดอยตง และกิจกรรม
รัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วันปิยะมหาราช วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 14 หน้า แบบ ผ.02/10

เงินอุดหนุนเอกชน
1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านสันขมินฯ จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ได้แก่ 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันสําคัญของชาติ
หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีต่าง ๆ 
ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้องและจําเป็น ซึงมีรายละเอียดดังนี
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.02/8
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10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 10 บ้านห้วยฮ้อม จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ได้แก่ 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันสําคัญของชาติ
หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีต่าง ๆ 
ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้องและจําเป็น ซึงมีรายละเอียดดังนี
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 10 หน้า แบบ ผ.02/9

11) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 11 บ้านเวียงคุ้ม จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ได้แก่ 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันสําคัญของชาติ
หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีต่าง ๆ 
ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้องและจําเป็น ซึงมีรายละเอียดดังนี
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 11 หน้า แบบ ผ.02/10

12) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 12 บ้านหัวดอยสันติ จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ได้แก่ 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันสําคัญของชาติ
หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีต่าง ๆ 
ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้องและจําเป็น ซึงมีรายละเอียดดังนี
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 12 หน้า แบบ ผ.02/10
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13) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 13 บ้านเวียงกลาง จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ได้แก่ 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันสําคัญของชาติ
หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีต่าง ๆ 
ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้องและจําเป็น ซึงมีรายละเอียดดังนี
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 13 หน้า แบบ ผ.02/10

2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้านร่องธาร จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ได้แก่ 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันสําคัญของชาติ
หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีต่าง ๆ 
ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้องและจําเป็น ซึงมีรายละเอียดดังนี
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 2 หน้า แบบ ผ.02/8

3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้านท่าสาย จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ได้แก่ 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันสําคัญของชาติ
หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีต่าง ๆ 
ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้องและจําเป็น ซึงมีรายละเอียดดังนี
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 3 หน้า แบบ ผ.02/8
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4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4 บ้านแม่ลาว จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ได้แก่ 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันสําคัญของชาติ
หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีต่าง ๆ 
ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้องและจําเป็น ซึงมีรายละเอียดดังนี
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เปลียนแปลงฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 1 
หน้า แบบ ผ.02/1

5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 5 บ้านหนองยาว จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ได้แก่ 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันสําคัญของชาติ
หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีต่าง ๆ 
ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้องและจําเป็น ซึงมีรายละเอียดดังนี
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 5 หน้า แบบ ผ.02/8

6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 6 บ้านหัวดอย จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ได้แก่ 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันสําคัญของชาติ
หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีต่าง ๆ 
ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้องและจําเป็น ซึงมีรายละเอียดดังนี
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 6 หน้า แบบ ผ.02/9
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7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้านป่าหัด จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ได้แก่ 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันสําคัญของชาติ
หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีต่าง ๆ 
ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้องและจําเป็น ซึงมีรายละเอียดดังนี
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 7 หน้า แบบ ผ.02/9

8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้านห้วยบง จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ได้แก่ 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันสําคัญของชาติ
หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีต่าง ๆ 
ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้องและจําเป็น ซึงมีรายละเอียดดังนี
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 8 หน้า แบบ ผ.02/9

9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 9 บ้านเขือนแก้ว จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ได้แก่ 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันสําคัญของชาติ
หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีต่าง ๆ 
ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้องและจําเป็น ซึงมีรายละเอียดดังนี
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263) 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 9 หน้า แบบ ผ.02/9
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
1)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลท่าสาย จํานวน 10,000 บาท
- ตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิน เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมแห่เทียน
พรรษา กิจกรรมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่าง ๆ ภายในตําบลท่าสาย ตลอดจนทีเกียวข้องและจําเป็น 
   เช่น ค่าป้าย ค่าเครืองเสียง ค่าจัดสถานที ค่าเครืองไทยทานและ
ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564)  ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 15 หน้า แบบ ผ.02/11

10) อุดหนุนวัดป่าธรรมะประทีป จํานวน 10,000 บาท
- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถินและวันสําคัญทาง
ศาสนา  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ 
วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา,
วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณีทางศาสนา ฯลฯ 
   เช่น ค่าป้าย ค่าเครืองเสียง ค่าจัดสถานที ค่าเครืองไทยทานและ
ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 9 หน้า แบบ ผ.02/5

11) อุดหนุนวัดเวียงกลาง จํานวน 10,000 บาท
- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถินและวันสําคัญทาง
ศาสนา  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ 
วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา,
วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณีทางศาสนา ฯลฯ 
   เช่น ค่าป้าย ค่าเครืองเสียง ค่าจัดสถานที ค่าเครืองไทยทานและ
ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 10 หน้า แบบ ผ.02/5
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2) อุดหนุนวัดร่องธาร จํานวน 10,000 บาท
- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถินและวันสําคัญทาง
ศาสนา  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ 
วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา,
วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณีทางศาสนา ฯลฯ 
   เช่น ค่าป้าย ค่าเครืองเสียง ค่าจัดสถานที ค่าเครืองไทยทานและ
ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.02/3

3) อุดหนุนวัดศรีสุพรรณ จํานวน 10,000 บาท
- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถินและวันสําคัญทาง
ศาสนา  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ 
วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา,
วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณีทางศาสนา ฯลฯ 
   เช่น ค่าป้าย ค่าเครืองเสียง ค่าจัดสถานที ค่าเครืองไทยทานและ
ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 2 หน้า แบบ ผ.02/3

4) อุดหนุนวัดสถาน จํานวน 10,000 บาท
- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถินและวันสําคัญทาง
ศาสนา  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ 
วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา,
วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณีทางศาสนา ฯลฯ 
   เช่น ค่าป้าย ค่าเครืองเสียง ค่าจัดสถานที ค่าเครืองไทยทานและ
ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 3 หน้า แบบ ผ.02/3
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5) อุดหนุนวัดศรีดอนชัย จํานวน 10,000 บาท
- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถินและวันสําคัญทาง
ศาสนา  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ 
วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา,
วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณีทางศาสนา ฯลฯ 
   เช่น ค่าป้าย ค่าเครืองเสียง ค่าจัดสถานที ค่าเครืองไทยทานและ
ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 4 หน้า แบบ ผ.02/4

6) อุดหนุนวัดป่าเขือนแก้ว จํานวน 10,000 บาท
- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถินและวันสําคัญทาง
ศาสนา  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ 
วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา,
วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณีทางศาสนา ฯลฯ 
   เช่น ค่าป้าย ค่าเครืองเสียง ค่าจัดสถานที ค่าเครืองไทยทานและ
ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 5 หน้า แบบ ผ.02/4

7) อุดหนุนคริสตจักรเขือนแก้ว จํานวน 10,000 บาท
- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถินและวันสําคัญทาง
ศาสนา  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม งานพิธีการต่าง ๆ 
หรือวันสําคัญทีเกียวกับศาสนาคริสต์ ฯลฯ 
   เช่น ค่าป้าย ค่าเครืองเสียง ค่าจัดสถานที และค่าใช้จ่ายอืน
ทีเกียวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 6 หน้า แบบ ผ.02/4
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8) อุดหนุนคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เขือนแก้ว จํานวน 10,000 บาท
- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถินและวันสําคัญทาง
ศาสนา  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม งานพิธีการต่าง ๆ 
หรือวันสําคัญทีเกียวกับศาสนาคริสต์ ฯลฯ 
   เช่น ค่าป้าย ค่าเครืองเสียง ค่าจัดสถานที และค่าใช้จ่ายอืน
ทีเกียวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 7 หน้า แบบ ผ.02/4

9) อุดหนุนวัดป่าหัวดอย จํานวน 10,000 บาท
- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถินและวันสําคัญทาง
ศาสนา  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ 
วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา,
วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณีทางศาสนา ฯลฯ 
   เช่น ค่าป้าย ค่าเครืองเสียง ค่าจัดสถานที ค่าเครืองไทยทานและ
ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที  3 ลําดับที 8 หน้า แบบ ผ.02/5

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตรตําบลท่าสาย จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรม
ทางการเกษตรตําบลท่าสาย  เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ตลอดจน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  
สําหรับกิจกรรม
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 15,000 บาท
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน 15,000 บาท ปรากฎใน
แผนงานการเกษตร(00320)งานส่งเสริมการเกษตร(00321) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
ฉบับที 4  ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 2  หน้า ผ.01/10     
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2) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 5,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ค่าป้าย ค่าพันธุ์สัตว์นํา ตลอดจน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  
สําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี
  1.กิจกรรมการรณรงค์ห้ามจับปลาในฤดูปลาวางไข่
  2.กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์นํา และกิจกรรมอืน ฯลฯ
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการเกษตร
(00320)งานส่งเสริมการเกษตร(00321) สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 7  ลําดับที 2  
หน้า ผ.01/43     

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 88,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 88,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 88,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 20,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าตอบแทนวิทยากร
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
     1. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว164 ลงวันที 26 มกราคม 2558
     2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการเกษตร(00320)
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้(00322)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 5 
หน้า แบบ ผ.01/44
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2)โครงการป้องกันไฟป่าตําบลท่าสาย จํานวน 25,000 บาท
1) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ป่าต้นนํา การป้องกันและ
ระงับไฟป่า  เช่น ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนทําแนวกันไฟ  ดับไฟป่า  
เดินสํารวจป่าและการรณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรมปลูกป่า  และ
ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ เช่น ไม้ตบไฟ ถังฉีดนําดับไฟป่า ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้องและจําเป็น
2) เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม/ให้ความรู้อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าตําบลท่าสาย เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร
ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
3) เพือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพืนทีตําบลท่าสาย
     1.เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน  2558
     2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการเกษตร(00320)
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้(00322)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 1
หน้า แบบ ผ.01/43

3) โครงการสร้างความชุ่มชืนคืนผืนป่า จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความชุ่มชืนคืนผืนป่า
เช่น ค่าป้าย วัสดุอุปกรณ์อืน  ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม สําหรับจัดทําฝายชะลอนํา
ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดทําฝายต้นนําลําธาร
ตามแนวพระราชดําริฯ เก็บกักนําเพือใช้ในการเกษตร ฯลฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
และจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0891.4/ว164 ลงวันที 26 มกราคม 2558
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการเกษตร(00320)
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้(00322) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 4 ยุทธศาสตร์ที 7 
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/10
4)โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

1) เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เพือฟืนฟูป่าไม้ตามสภาพธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
เพิมพืนทีสีเขียว และลดภาวะโลกร้อน เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น 
2) เพือเป็นการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติตามโครงการ "รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน"ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว164 ลงวันที 26 มกราคม 2558
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการเกษตร
(00320)งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้(00322) สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 7  
ลําดับที 4 หน้า แบบ ผ.01/44
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5) โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 3,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าป้าย ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการเกษตร
(00320)งานส่งเสริมการเกษตร(00321)สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 7  ลําดับที 6  
หน้า ผ.01/44  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,319,525 บาท
งบกลาง รวม 17,319,525 บาท
งบกลาง รวม 17,319,525 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดเชียงราย
ให้กับผู้ประกันตนทีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปในสังกัด ทต.ท่าสาย ตลอดจนครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ท่าสาย  ซึงกําหนดให้ฝ่ายนายจ้าง
สมทบตามระเบียบหนังสือสังการทีกําหนด ดังนี
    1.เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
    2.เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต.
ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 
และหนังสือสังการอืน ๆ ทีเกียวข้องฯลฯ
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานปรากฎใน
แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2
ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,444,000 บาท
- ดําเนินการเพือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ
60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีมีคุณสมบัติครบถ้วน
   (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ.2560) และได้
ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือนแบบขันบันได 
จํานวน 1,595 คน  ซึงมีรายละเอียดดังนี
   1) อายุตังแต่ 60 - 69 ปี จํานวน 1,055 ราย ๆ ละ 600 บาท
       เป็นเงิน 7,596,000 บาท
   2) อายุตังแต่ 70 - 79 ปี จํานวน 340 ราย ๆ ละ 700 บาท
       เป็นเงิน 2,856,000 บาท
   3) อายุตังแต่ 80 - 89 ปี จํานวน 170 ราย ๆ ละ 800 บาท
       เป็นเงิน 1,632,000 บาท
   4) อายุตังแต่ 90 ปีขึนไป จํานวน 30 ราย ๆ ละ 1,000 บาท
       เป็นเงิน 360,000 บาท
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที สุด 
ที มท  0810.6/ว1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560
    *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานงบกลาง
(00410)งานงบกลาง(00411)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 ลําดับที 1 หน้า  แบบ ผ.01/13

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,880,000 บาท
- ดําเนินการเพือรองรับการจัดสวัสดิการเบียความพิการให้แก่
คนพิการทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานง
โดยการขึนทะเบียนเพือขอรับเงินเบียความพิการไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินแล้ว โดยคนพิการทีมีสิทธิจะได้รับเบีย
ความพิการคนละ 800 บาทต่อคนต่อเดือน
   จํานวน 300 คน ๆ ละ 800 บาท /คน/ เดือน  จํานวน 12 เดือน
   (เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที 25 พฤศจิกายน 2557) 
เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิมเติมทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินการ
ตามข้อ 8 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบียความพิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
รวมถึงหนังสือสังการทีเกียวข้อง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนที สุด ที มท 0810.6/ว1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานงบกลาง
(00410)งานงบกลาง(00411)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 ลําดับที 2 หน้า  แบบ ผ.01/13

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 432,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดสด์ในพืนที
ตําบลท่าสาย โดยผู้ป่วยต้องขึนทะเบียนถูกต้อง
    จํานวน 72 คน ๆ ละ 500 บาทต่อเดือน  จํานวน 12 เดือน
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2548
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานงบกลาง
(00410) งานงบกลาง(00411)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 ลําดับที 3 หน้า  แบบ ผ.01/13
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สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีเร่งด่วนจําเป็นตามความเหมาะสม 
ซึงการอนุมัติให้จ่ายเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิน โดยให้หน่วยงาน
ทีมีความจําเป็นต้องใช้เงิน ชีแจงเหตุผลความจําเป็นให้ผู้บริหาร
พิจารณาว่าหากไม่ได้รีบดําเนินการ หรือไม่รับแก้ไขปัญหาจะเกิด
ความเสียหายต่อส่วนราชการหรือประชาชนอย่างไร หรือตังจ่าย
เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และกรณีฉุกเฉิน
ทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย  นําป่าไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  วาตภัย
อัคคีภัย  ไฟป่าและหมอกควัน  และโรคติดต่อ ฯลฯ
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และหนังสือสังการทีเกียวข้องนัน
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานปรากฎใน
แผนงานงบกลาง(00410)งานงบกลาง(00411)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 
ยุทธศาสตร์ที 1 ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตําบลท่าสาย จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ตําบลท่าสาย ในการบริหารกิจการและใช้จ่ายในกิจการของกองทุนฯ 
โดย ทต.ท่าสาย ได้รับโอนเงินค่ารายหัวตามจํานวนประชากร  
7,074 รายละ 45 บาท ให้เทศบาลขนาดกลางตังงบประมาณ
สมทบฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
   เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ.2557
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานงบกลาง(00410) 
งานงบกลาง(00411) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6 ลําดับที 1 หน้าแบบ ผ.01/39   
2) เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 54,845 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหก หรือจํานวน 0.00167 
ของรายรับจริงประจําทีมีผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)ไม่รวม
เงินอุดหนุนทุกประเภทเงินจ่ายขาด และเงินกู้ โดยไม่ต้องปัดเศษ 
ให้ใช้ทศนิยมสองตําแหน่ง และจ่ายค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทยหรือนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล 
   เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2545แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2)พ.ศ.2546(ฉบับที 3)พ.ศ.2547
(ฉบับที 4)พ.ศ.2549(ฉบับที 5)พ.ศ.2550(ฉบับที 6) พ.ศ.2551 
และ (ฉบับที 7)พ.ศ.2552
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานปรากฎในแผนงาน
งบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการ
ประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถินสมทบ 
1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน 
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 
0891.4/ว2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานปรากฎในแผนงาน
งบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 660,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน(กบท.) โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณ
รายรับในงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 ไม่รวมรายได้
จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน 
(จํานวนทังสิน 33,000,000 บาท) 
    1. เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการท้องถิน ที มท 0808.5/ว29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
    2. เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการท้องถิน ที มท 0808.5/ว30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานปรากฎในแผนงาน
งบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 28,680 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จปกติลูกจ้างประจําทีถ่ายโอนสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถินซึงจ่ายจากเงินงบประมาณของ ทต.ท่าสาย
รายเดือน ๆ ละ 2,389.32 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นจํานวนเงิน
ทังสิน 28,671.84 บาท เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
    1.เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556
    2.เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ท้องถินที มท 0808.5/ว29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
    3.เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ท้องถินที มท 0808.5/ว30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560  
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานปรากฎในแผนงาน
งบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 
ลําดับที 1 หน้า แบบ ผ.01/1
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