
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลทาสาย

อําเภอ เมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 17,663,120 บาท

งบบุคลากร รวม 9,858,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายก ทต.และเงินเดือนรองนายก ทต.ดังนี้
1.เงินคาตอบแทนรายเดือน นายก ทต.จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 
   28,800 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 345,600 บาท
2.เงินคาตอบแทนรายเดือน รองนายก ทต.จํานวน 2 อัตราๆ ละ
   15,840 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 380,160 บาท
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก ทต.และ
รองนายก ทต.ดังนี้ 
1.เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายก ทต.จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 
   6,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท 
2.เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก ทต.จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 
   4,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก ทต.และรองนายก ทต.ดังนี้ 
1.เงินคาตอบแทนพิเศษนายก ทต.จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 
   6,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท 
2.เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก ทต.ทาสาย จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 
   4,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 207,360 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ดังนี้
1.เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก ทต.
   จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 10,080 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
   เป็นเงิน 120,960 บาท 
2.เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนที่ปรึกษานายก ทต.จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 
   7,200บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554
  *ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ดังนี้
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 วาด้วยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,010,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,493,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล งานบริหารทั่วไป 
จํานวน 11 อัตรา โดยมีรายละเอียดเงินเดือน ดังนี้        
   - ปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา          
   - รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา     
   - หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน 1 อัตรา    
   - หัวหน้าฝายอํานวยการ จํานวน 1 อัตรา   
   - นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จํานวน 1 อัตรา
   - นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา    
   - นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
   - นิติกร  จํานวน 1 อัตรา 
   - นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา 
   - นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
   - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา  
2) เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
สํานักปลัดและหนวยตรวจสอบภายใน ที่มีสิทธิตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการที่กําหนด
    -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
  *ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ตําแหนง นิติกร (พ.ต.ก.)กรณีได้รับ พ.ต.ก.
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 4,500 บาท จํานวน 12 เดือน
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 270,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงหรือคาตอบแทนรายเดือน 
1.คาตอบแทนประจําตําแหนง และคาตอบแทนรายเดือน 
   สําหรับปลัดเทศบาล เดือนละ 14,000 บาท/เดือน/12 เดือน
   เป็นเงิน 168,000 บาท
2.คาตอบแทนประจําตําแหนงสําหรับรองปลัดเทศบาล
   เดือนละ 3,500 บาท/เดือน/12เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
3.คาตอบแทนประจําตําแหนงสําหรับหัวหน้าสํานักปลัด
   เดือนละ 3,500 บาท/เดือน/12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
4.คาตอบแทนประจําตําแหนงสําหรับหัวหน้าฝายอํานวยการ
   เดือนละ 1,500 บาท/เดือน/12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,001,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ ประกอบด้วย
  1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  7 อัตรา 
  2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  8  อัตรา
     เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 192,000 บาท

1)เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ ประกอบด้วย  
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 7 อัตรา 
  - พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 8 อัตรา
2)เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน ในอัตรา
ร้อยละ 3,4 หรือ 5% ของคาจ้างที่ได้รับตอเดือน รวม 12 เดือน
3)เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562  14:33:32 หน้า : 6/193



งบดําเนินงาน รวม 6,833,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 417,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 90,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 50,000 บาท
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557    
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองงานจ้าง 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานตรวจการจ้างของ 
ทต.ทาสาย คณะกรรมการตรวจผลงานประเมินวิทยฐานะของ
องค์กรและพนักงานเทศบาล คาตอบแทนกรรมการดําเนินการสอบ
แขงขันคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง คาตอบแทนให้แก
จนท.ผู้ตรวจแบบแปลนกอสร้างหรือดัดแปลงอาคาร และ
คาตอบแทนอื่น ๆ ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการกําหนดฯลฯ   
จํานวน 40,000 บาท  
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาเบี้ยประชุม จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุม สําหรับคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ฯลฯ
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554
   *ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
สํานักปลัด และหนวยตรวจสอบภายใน 
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาเชาบ้าน จํานวน 312,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานเทศบาลที่ได้รับตามสิทธิ์เบิก
คาเชาบ้านและให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.วาด้วยคาเชาบ้าน ฯ 
ที่กําหนด 
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิ์เบิกจายได้ตามระเบียบฯหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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ค่าใช้สอย รวม 4,715,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) โครงการพัฒนาชองทางการสื่อสารให้ประชาชนได้รับข้อมูลขาวสารโดยทั่วถึง
กัน

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดทําวารสารเผยแพรผลงานประจําปี 
หรือสื่อสิ่งพิมพ์และข้อมูลตาง ๆ ของหนวยงาน 
สําหรับประชาชนในพื้นที่ตําบลทาสายทั้ง 13 หมูบ้าน
และองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นหนวยงานภาครัฐ 
หนวยงานภาครัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ฯลฯ    
   เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1
ลําดับที่ 5 หน้า แบบ ผ.02/2

2) คาจ้างเหมาบริการ (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 648,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ บุคคลในสวนสํานักปลัด
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

3) คาจ้างเหมาบริการ (คนงานคัดแยกขยะมูลฝอยและเก็บขนขยะมูลฝอย) จํานวน 1,188,000 บาท

3) คาจ้างเหมาบริการ (งานคัดแยกขยะมูลฝอย
และเก็บขนขยะมูลฝอย) จํานวน 1,188,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ บุคคล นิติบุคคล 
หรือเอกชน ตลอดจนหนวยงานของรัฐ
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย เก็บขนขยะมูลฝอย 
และกําจัดขยะมูลฝอย 
   *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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4) คาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน แบบมีการยอ-ขยาย
ปริมาณการถายขั้นต่ํา 10,000 แผน/เดือน อัตรา 3,800 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน
   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
  *ตั้งจายจากเงินรายได้

5) คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพย์สินจากบุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
การเชาเตาเผาขยะมูลฝอย จํานวน 2 เตา ๆ ละ 25,000 บาท
เป็นเงิน 50,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

6) คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตาง ๆ เชน วารสาร 
หนังสือพิมพ์ แผนพับ  ใบปลิว ป้ายตาง ๆ)
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

7) คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
สําหรับเอกสารประเภทตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

8) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นของเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซักฟอก คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน  
คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้งไฟฟ้า 
คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับ-
สัญญาณตาง ๆ รวมทั้งคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องฯลฯ   
   *ตั้งจายจากเงินรายได้
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9) คาระวางบรรทุก จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาระวางบรรทุก/ตู้คอนเทรนเนอร์ขนสงขยะอันตราย
สําหรับขนสงขยะอันตรายกําจัด  เชน หลอดไฟฟ้า กระป๋องสเปรย์
แบบระเบิดได้ ภาชนะบรรจุสารเคมี  ซองกระสอบปุ๋ย แบตเตอรี่ 
ถายไฟฉาย เศษกระจกหรือแก้วที่ปนเปื้อนสารเคมี ขยะอิเล็คทรอนิกส์
และขยะอันตรายอื่น ๆ ที่ปนเปื้อนสารอันตรายจํานวน 4,000 กิโลกรัม
คาระวางบรรทุก  กิโลกรัมละ 25 บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
   -เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560  และตามหนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้องนั้น
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

1)คารับรอง  จํานวน 20,000 บาท สําหรับจายเป็นคารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน 
เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ของ ทต.ทาสาย รวมทั้ง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝายปกครอง พนักงานเทศบาล
ที่เข้ารวมการต้อนรับคณะ  ทั้งนี้หมายรวมถึงคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาของขวัญหรือของที่ระลึก  
คาพิมพ์เอกสาร รวมถึงคาใช้จายและคาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
ในการรับรอง 
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

2) คาเลี้ยงรับรอง จํานวน 40,000 บาท สําหรับจายเป็น
คาเลี้ยงรับรอง คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการประชุมสภา ทต.
การประชุมผู้นําชุมชน การประชุมประชาคมระดับท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการสนับสนุนฯ 
คณะกรรมการติดตามฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ตามหนังสือ
ที่ทางราชการขอความอนุเคราะห์หรือสั่งการฯ สําหรับเลี้ยงรับรอง
ผู้เข้ารวมการประชุม/กิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่ตําบลทาสาย 
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ของผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สํานักปลัดและหนวยตรวจสอบภายใน
สมาชิกสภา ทต.ฯลฯ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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10)โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. เทศบาลตําบลทาสาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการจัดกิจกรรม 5 ส.
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร  ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ทต. พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เชน คาป้าย 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  *ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1  ลําดับที่ 14 
หน้า แบบ ผ.02/5

11)โครงการศูนย์เรียนรู้และสาธิตเกษตรอินทรีย์ปุ๋ยหมักชีวภาพ จากขยะมูลฝอย 
เทศบาลตําบลทาสาย

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ โดยวิธีการ
ทําปุ๋ยหมัก และเป็นคาใช้จาย ในการสงเสริมและพัฒนาศูนย์สาธิต
และเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอย 
เทศบาลตําบลทาสาย รายละเอียดดังนี้ 
  1.คาจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทําและบรรจุปุ๋ยหมัก 
  2.คาป้ายประชาสัมพันธ์ เชน ป้ายไวนิล แผนพับ สปอร์ตวิทยุ 
ป้ายสติ๊กเกอร์ ป้ายโฟมบอร์ด ป้ายโครงการ
  3.คาวัสดุในการกอสร้างและซอมแซมศูนย์ฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น สําหรับโครงการนี้ 
   เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และตาม
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ลําดับที่ 2 
หน้า แบบ ผ.02/99
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12) โครงการให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ด้านกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง สําหรับผู้บริหาร
ผู้ชวยผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลทาสาย

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการฝึกอบรมตามโครงการ
ให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง 
สําหรับผู้บริหาร ผู้ชวยผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างของเทศบาลตําบลทาสาย  เชน คาป้าย 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวัน คาวัดสุอุปกรณ์ คาพาหนะวิทยากรฯลฯ 
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  *ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2  ลําดับที่ 6 
หน้า แบบ ผ.02/13
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13) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สําหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้ชวยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ฝายปกครอง พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างฯ ทต.ทาสาย

จํานวน 18,900 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม สําหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้ชวยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ฝายปกครอง 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างฯ ทต.ทาสาย 
เชน คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวัน คาวัดสุอุปกรณ์ คาพาหนะวิทยากร ฯลฯ 
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  *ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2  ลําดับที่ 7
หน้า แบบ ผ.02/13

2)โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดงานวันเทศบาลในการสงเสริม บทบาท
หน้าที่ของเทศบาลฯเนื่องในวันเทศบาล เชน 
กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์สําหรับ
พนักงานเทศบาล สมาชิกสภา ทต. ฝายปกครอง และ
หัวหน้าสวนราชการตาง ๆ ในพื้นที่ เชน คาป้าย คาวัสดอุปกรณ์ 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร
ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 3
หน้า แบบผ.02/1
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3)โครงการจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะ
ตําบลทาฉลอมเป็น "สุขาภิบาลทาฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 
2448 (ร.ศ. 124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอํานาจ
การปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีสวนรวมอยางแท้จริง 
อันนําไปสูการวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ทางคณะรัฐมนตรี จึงมีมติในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 
ประกาศให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย
เชน กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ พนักงานเทศบาล 
สมาชิกสภา ทต. ฝายปกครอง และหัวหน้าสวนราชการตาง ๆ 
ในพื้นที่ เชน คาป้าย คาวัสดอุปกรณ์ คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ตลอดจน
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 2 
หน้า แบบผ.02/1
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4)โครงการตําบลทาสายสะอาด ประชารัฐรวมใจ สูการจัดการขยะอยางยั่งยืน จํานวน 45,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม การประชุมของคณะทํางาน
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ระดับองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นตําบลทาสาย "จังหวัดสะอาด" ผู้นําหมูบ้าน 
แกนนําหมูบ้าน ชุดปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
หมูที่ 1-13 หนวยงานราชการ เอกชน องค์กร ห้าง ร้านค้า
สถานประกอบการ วัด บ้านจัดสรร ตลาดสด และกลุมเป้าหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เชน
1)คาสมนาคุณวิทยากร
2)คาป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ เชน ป้ายอบรม 
แผนพับ สปอร์ตวิทยุ วิีดีทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
3)คาจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม/ประชุม เชน
กระดาษถายเอกสาร สมุด แฟ้มเอกสารฯลฯ
4)คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
5)คาอาหารกลางวัน
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
   -เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560  และตามหนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้องนั้น
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
   *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ลําดับที่ 4 
หน้า แบบ ผ.02/100
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5)โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายดําเนินการบริหารจัดการขยะของเทศบาลฯ
รายละเอียด ดังนี้
  1. คาทําป้าย แผนพับ ใบปลิวและสื่อประชาสัมพันธ์ เชน สปอร์ตวิทยุ
      วีดีทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
  2. คาจัดซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะและกําจัดขยะ
  3. คาใช้จายในการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ รวบรวม เก็บและ
      กําจัดขยะมูลฝอย
  4. คาใช้จายในการจัดฝึกอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน เชน คาป้าย
      คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ์
     ในการฝึกอบรม วัสดุสาธิต คาวิทยากรบรรยายการอบรม/ประชุม
     ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
   -เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560  และตามหนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้องนั้น
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ลําดับที่ 1 
หน้า แบบ ผ.02/99
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6) โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน รายละเอียด ดังนี้
   - คาทําป้าย แผนพับ เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 15 
หน้า แบบ ผ.02/5

7)โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน กรรมการหมูบ้าน ผู้นําหมูบ้านและบุคลากรในตําบลทา
สาย

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรในตําบลทาสาย สําหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ทต. พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตลอดจน
กลุมแกนนําตาง ๆ  ฝายปกครอง หัวหน้าสวนราชการในพื้นที่
รวมถึงบุคลากรผู้อุทิศตนทําคุณประโยชน์จนเกิดผลดีตอ
สวนรวมในตําบลทาสาย พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
เชน คาป้าย คายานพาหนะ คาที่พัก คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน และคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2  ลําดับที่ 1 
หน้า แบบ ผ.02/11
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8)โครงการดําเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ
ดําเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
สําหรับดําเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ  คาวัสดุ เอกสารสําหรับการเลือกตั้ง
คาใช้จายในการฝึกอบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
คาจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง คาจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
คาป้ายประชาสัมพันธ์ และตลอดจนคาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675
ลงวันที่ีี 6 กรกฎาคม 2561
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1
ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/1
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9) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาลตําบลทาสาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และพื้นที่ตําบลทาสายให้เป็นเมืองนาอยู

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลทาสาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพื้นที่ในการดูแล
และความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาสายให้เป็น
เมืองนาอยู เชน การจัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน/เส้นทางตาง ๆ ที่เชื่อมระหวาง
หมูบ้าน หรือเชื่อมระหวางตําบล และถนนเส้นทางภายใน
หนองน้ําสาธารณะหนองบัว ตลอดจนการดูแล ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ถนนหรือฟื้นฟูแหลงน้ํา กําจัดวัชพืชตาง ๆ 
ตามแหลงน้ํา คูคลองลําเหมือง ลําห้วย ตลอดจน
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2560 
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ลําดับที่ 1 
หน้า แบบ ผ.02/106
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของทุกสวนการงาน
ในกรณีการซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
1) ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน ถนน รางระบายน้ํา 
อาคารสํานักงาน ห้องน้ํา ฯลฯ ตลอดจนสิ่งกอสร้างอื่น ๆ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาสาย
2) ประเภทคาครุภัณฑ์ เชน คอมพิวเตอร์ เครื่องถายเอกสาร 
รถยนต์สวนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) รถ อปพร. รถโดยสาร(12ที่นั่ง)
รถยนต์(รถตู้) รถบรรทุกน้ํา รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ 
รถยนต์สวนกลางสําหรับรับ-สงเด็ก ศพด.ทาสาย รถกระเช้าไฟฟ้า
รถกระบะเทท้ายเอนกประสงค์ เครื่องพนหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า
เครื่องพนยา รถพยาบาลฉุกเฉิน เครื่องเปาใบไม้  เรือท้องแบน
เทรลเลอร์ลากจูง และคาครุภัณฑ์อื่นที่มีการจัดซื้อระหวางปี 
หรือคาครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
3) ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
   *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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ค่าวัสดุ รวม 1,015,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1)วัสดุคงทน ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  แปรงลบกระดานดํา
ตรายาง  ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร  
เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  
ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  
แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน  แผนป้ายจราจรหรือ
แผนป้ายตาง ๆ  มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) 
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า
ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น  เทป พี วี ซี แบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  ไม้บรรทัด คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด 
กระดาษคาร์บอน แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  
แบบพิมพ์  ผ้าสําลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง  ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชน ฯลฯ 
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า 
หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ   ลูกถ้วยสายอากาศ 
รีซีสเตอร์  มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน์,
จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก ดอกลําโพง แผงวงจร
ผังแสดงวงจรตาง ๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
* สําหรับซอมแซม หรือติดตั้งในสวนของสํานักงาน  ตลอดจนใน
อาคารสถานที่ตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของทต.ทาสาย 
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก  หม้อ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  กรอบรูป
มีด  ถัง  ถาด  แก้วน้ํา  จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  กระจกเงา
โองน้ํา  ที่นอน  กระโถน  เตาไฟฟ้า  เตาน้ํามัน  เตารีด  
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า  เครื่องปิ้งขนมปัง  กระทะไฟฟ้า
หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า  กระติกน้ําร้อน  กระติกน้ําแข็ง
ถังแก๊ส  เตา ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก  ผงซักฟอก  สบู  น้ํายาดับกลิ่น  แปรง
ไม้กวาด  เขง  มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ 
น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไม้ตาง ๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว  
เสียม  เลื่อย ขวาน  กบไสไม้  เทปวัดระยะ (เครื่องวัดขนาดเล็ก
เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง) สวาน โถส้วม  อางลางมือ ราวพาดผ้าฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก น้ํามันทาไม้  ทินเนอร์  สี   แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  
ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ปูนขาว ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก ทอน้ําและ
อุปกรณ์ประปา  ทอตาง ๆ  ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 185,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุพาหนะและขนสง สําหรับรถยนต์สวนกลาง
และรถจักรยานยนต์  รถโดยสาร(12ที่นั่ง) รถบรรทุกขยะ รถ อปพร.
รถบรรทุกน้ําฯ รถกระเช้าไฟฟ้า รถยนต์(รถตู้) รถพยาบาลฉุกเฉิน
รถกระบะเทท้ายเอนกประสงค์ รถบรรทุก(ดีเซล)ฯลฯ ของทุกสวนงาน 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไขควง  ประแจ  แมแรง  กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน  คีมล็อค  ล็อคเกียร์  ล็อคคลัตช์  กระจกโค้งมน  
ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แบริเออร์พลาสติก 
ยางชะลอความเร็ว  เหล็กชะลอความเร็ว ฯลฯ    
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางรถยนต์  น้ํามันเบรก  น็อตและสกรู
สายไมล์  เพลา  ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก เบาะรถยนต์ 
ชุดเกียร์รถยนต์  เครื่องยนต์(อะไหล)  เบรก  ครัช  พวงมาลัย
สายพานใบพัด  หม้อน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรี่  จานจาย  ล้อ  
ถังน้ํามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  อานจักรยาน  ตลับลูกปืน  
กระจกมองข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์  เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก แก๊สหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล 
น้ํามันก๊าด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง 
ถาน ก๊าส  ฯลฯ  
*สําหรับครุภัณฑ์พาหนะและขนสง  สําหรับรถยนต์สวนกลาง
รถจักรยานยนต์  รถโดยสาร(12ที่นั่ง) รถบรรทุกขยะ  รถ อปพร.
รถบรรทุกน้ําฯ  รถกระเช้าไฟฟ้า รถยนต์(รถตู้) รถพยาบาลฉุกเฉิน
รถกระบะเทท้ายเอนกประสงค์ รถบรรทุก(ดีเซล) เรือท้องแบน
พร้อมเครื่องยนต์ รถยนต์สวนกลางสําหรับรับ-สงเด็ก ศพด.ทาสาย
เทรลเลอร์ลากจูง ฯลฯ ของทุกสวนงาน 
*สําหรับครุภัณฑ์ประเภทตาง ๆ เชน เครื่องตัดหญ้า รถตัดหญ้า 
เครื่องพนยา เครื่องหวานปุ๋ย เครื่องเปาใบไม้ หรือครุภัณฑ์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
*สําหรับครุภัณฑ์ประเภทอื่นที่ดําเนินการจัดซื้อระหวางปีงบประมาณ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก เคียว  สปริงเกลอร์(Sprinkler)  จอบหมุน  
จานพรวน  ผานไถกระทะ  คราดซี่พรวนดินระหวางแถว  
เครื่องดักแมลง  ตะแกรงรอนเบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ปุ๋ย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  
อาหารสัตว์   พืชและสัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา  น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ 
วัสดุเพาะชํา  (อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เชน ใบมีด เชือก)
ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก   หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก  หนวยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดีรวมไดร์ฟ  แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์(Key Board)  เมนบอร์ด (Main Board)
เมมโมรี่ซิป(Memory Chip)เชน RAM  คัตซีทฟีดเตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์
(Printer Switching Box)  เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชน Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) เป็นต้น
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต์ 
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk)  
แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

วัสดุสนาม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสนาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทวัสดุคงทน เชน เต็นท์นอน/เต้นท์สนาม ถุงนอน เข็มทิศ
เปล เตียงสนาม
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาเพื่อจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
วัสดุคงทน ได้แก  มิเตอร์น้ํา  มิเตอร์ไฟฟ้า  ตะแกรงกันสวะ 
หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส สมอเรือ ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 685,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าอาคารสํานักงาน ศาลาอเนกประสงค์ 
(บริเวณหนองน้ําสาธารณะหนองบัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ทาสาย อาคารตลาดชุมชน ทต.ทาสาย และคากระแสไฟฟ้า
สถานที่อื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจายเนื่องจากอยูภายใต้การกํากับดูแล
และอยูในความรับผิดชอบของ ทต.ทาสาย 
  *ตั้งจายจากเงินรายได้

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้น้ําประปาภายในอาคารสํานักงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อาคารตลาดชุมชน ตลอดจนคาน้ําประปา
สถานที่อื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจายซึ่งอยูในความรับผิดชอบหรือ
การกํากับดูแลของ ทต.ทาสาย 
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ของ ทต.ทาสาย เชน  
โทรศัพท์ภายในสํานักงาน  โทรศัพท์เคลื่อนที่ และรวมถึงคาใช้จาย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย
โทรศัพท์ คาบํารุงรักษาสาย  ซึ่งจําเป็นต้องใช้ในการติดตอราชการ
กับบุคคลและหรือหนวยงานตาง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก
และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน   
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร 
คาเชาตู้ไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
คาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ คาบริการในการติดตอ
สื่อสารและคาธรรมเนียมตาง ๆในภารกิจของ ทต.ทาสาย  
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายการบริการทางด้านโทรคมนาคม เชน 
คาโทรภาพหรือโทรสาร(FACSIMILE)คาเทเลกซ์ (TELEX) 
คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม 
คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) 
และคาสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึง คาใช้จายเพื่อให้ได้
ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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งบลงทุน รวม 789,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 789,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 27,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อกล้องวงจรปิด จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 27,000  บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. กล้องอินฟาเรด จํานวนไมน้อยกวา 2 ตัว
    -เลนส์มุมกว้างขนาดไมน้อยกวา 3.6 mm
    -ความละเอียดของภาพ ขนาดไมน้อยกวา 1.3 ล้านพิกเซล
2. เครื่องบันทึกภาพ จํานวน 1 เครื่อง
    -ฮาร์ดดิสก์มีขนาดไมน้อยกวา 2 BT
    -แสดงจอภาพไมน้อยกวา 4 ชองสัญญาณ
    -สายเชื่อมตอสัญญาณจากฮาร์ดดิสก์และกล้องวงจรปิด
    ไมน้อยกวา 2 ตัว
3. ราคาดังกลาวเป็นราคารวมคาติดตั้ง
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่นโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 33 หน้า แบบ ผ.03/4
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 319,800 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 44,000 บีทียู ราคา 53,300 บาท จํานวน 6 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 44,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น   
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5    
4)  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูป
ทั้งชุดทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
5)  มีความหนวงเวลาการท้างานของคอมเพรสเซอร์          
6)  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ                
     (1)  แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้    
           สวิตช์ 1 ตัว  ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  
           สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
    -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 9 หน้า แบบ ผ.03/2
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เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จํานวน 9,700 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ราคา 9,700 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
 1) รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ
     ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน            
 2)  สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ            
 3)  หน้าจอ LCD             
 4)  สามารถเชื่อมตอได้หลายรูปแบบ             
 5)  มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทํางาน            
 6)  ราคาไมรวมคาติดตั้ง
    -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 19 หน้า แบบ ผ.03/3

โซฟาชุดรับแขก พร้อมโต๊ะกลาง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโซฟาชุดรับแขก 
พร้อมโต๊ะกลาง ราคา 12,000 บาท จํานวน 2 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
  -โซฟา 5 ที่นั่ง
  -แบบที่นั่งเดี่ยว จํานวน 2 ตัว แบบ 3 ที่นั่ง 
จํานวน 1 ตัว
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่นโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 32 หน้า แบบ ผ.03/4
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ตู้เก็บเอกสาร 3 ชั้น จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 3 ชั้น
ราคา 7,000 บาท จํานวน 1 หลัง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
  -ตู้บานโลง จัดเก็บ 3 ชั้น 
  -ตู้ทําด้วยไม้
  -ขนาดความสูง  ไมน้อยกวา 110 ซม.
  -ขนาดความกว้าง  ไมน้อยกวา 110 ซม.
  -ขนาดความลึก  ไมน้อยกวา 35 ซม.
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่นโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 23 หน้า แบบ ผ.03/3

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 15 ลิ้นชัก จํานวน 5,300 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 15 ลิ้นชัก
ราคา 5,300 บาท จํานวน 1 หลัง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
 -ตู้เก็บเอกสาร ชนิดตั้งพื้น แบบ 15 ลิ้นชัก
 -มีกุญแจล็อกที่ด้านบน จํานวน 1 ชุด
 -ขนาดตู้ กว้าง 375  x ลึก 462  x สูง 1,324  มม.
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่นโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 29 หน้า แบบ ผ.03/4
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ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน   
ราคา 5,500 บาท จํานวน 2 หลัง
คุณลักษณะพื้นฐาน         
1) มีมือจับชนิดบิด            
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น            
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
    เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3 หน้า แบบ ผ.03/1

ตู้เหล็ก บานเลื่อนกระจก จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เหล็ก บานเลื่อนกระจก
ราคา 6,000 บาท จํานวน 2 หลัง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
  -ขนาดกว้างไมน้อยกวา 4 ฟุต
  -ภายในมีแผนชั้นปรับระดับ 2 แผน แบงเป็น 3 ชั้น
  -บานเลื่อนกระจก  พร้อมกุญแจล็อก
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่นโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 22 หน้า แบบ ผ.03/3
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บอร์ดฉากหลังเวทีห้องประชุมดอยปุย จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อหรือจัดจ้างทํา
บอร์ดฉากหลังเวทีห้องประชุมดอยปุย  ราคา 8,000 บาท 
จํานวน 1 บอร์ด 
คุณลักษณะพื้นฐาน
  - ขนาดขอบใน ขนาดไมน้อยกวา 1.20x2.40 เมตร 
  - ด้านหน้าบุทับด้วยกํามะหยี่
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่นโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 36 หน้า แบบ ผ.03/5

รถเข็น จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อรถเข็น ราคา 4,500 บาท
จํานวน 2 คัน
คุณลักษณะพื้นฐาน
  -เป็นล้อจักรยาน
  -ขาตั้งคู
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่นโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 7 หน้า แบบ ผ.03/1
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จํานวน 40,800 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์   
ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน
ราคา 40,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
ไมน้อยกวา 110 ซีซี
2)  ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณ์และคาจดทะเบียน              
3)  การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
    เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 76 หน้า แบบ ผ.03/10

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องแตงกิ่งไม้ แบบโซ จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดเครื่องแตงกิ่งไม้ แบบโซ
ราคา 4,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
  -ใช้ระบบโซพร้อมใบตัด
  -ใช้กําลังไฟฟ้าไมน้อยกวา 220 โวลต์
  -กําลังไมน้อยกวา 1,300 วัตต์
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่นโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ลําดับที่ 2 
หน้า แบบ ผ.03/1
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เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 59,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมน้อยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ํายาไมน้อยกวา  6  ลิตร           
3) กําลังเครื่องยนต์ไมน้อยกวา 25 แรงม้า         
    เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 72 หน้า แบบ ผ.03/9

ครุภัณฑ์กอสร้าง

รถเข็น จํานวน 9,800 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อรถเข็น จํานวน 4 คัน
1. รถเข็น ราคา 2,600 บาท จํานวน 2 คัน
เป็นเงิน 5,200 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน
  -กระบะเหล็ก ดั๊มได้
  -มี 2 ล้อ
2. รถเข็น ราคา 2,300 บาท จํานวน 2 คัน
เป็นเงิน 4,600 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน
  -กระบะเหล็ก 
  -มี 2 ล้อ
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่นโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 57หน้า แบบ ผ.03/7
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับใช้ในห้องประชุม จํานวน 55,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง
สําหรับใช้ในห้องประชุม ประกอบด้วย
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. พาวเวอร์มิกเซอร์  จํานวน 1 ตัว
    -ขนาดไมน้อยกวา 400 w 
    -มีชองแชนแนล ไมน้อยกวา 8 แชนแนล
2.ตู้ลําโพง  จํานวน 2 คู
    -สําหรับตั้งพื้นหรือแขวน 
    -ขนาดไมน้อยกวา 6 นิ้ว 
    -กําลังขับไมน้อยกวา 150 แชนแนล
3.ไมค์ประชุมไร้สาย ชุดละ 8 ตัว จํานวน 2 ชุด รวม 16 ตัว
4.ราคาเป็นราคารวมคาติดตั้ง
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่นโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ลําดับที่ 1 
หน้า แบบ ผ.03/1
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 28,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง ราคา 9,500 บาท จํานวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
1)  เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2)  เครื่องยนต์ขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า 
3)  ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี          
4)  พร้อมใบมีด
    เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 47 หน้า แบบ ผ.03/6

เครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 5,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น
ราคา 5,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
  -แบบตั้งพื้น 
  -จํานวน 1 หัวก๊อก
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่นโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 45 หน้า แบบ ผ.03/6

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงานประมวลผล จํานวน 46,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล ราคา 23,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อยกวา 
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมน้อยกวา 6 MB  
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
  1)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก
   ที่มีความสามารถในการใช้ หนวยความจําแยกจากหนวย
   ความจําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB 2) มีหนวยประมวลผล
   เพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวยความจําหลัก
   ในการแสดง ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย     
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
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- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth
   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 38 หน้า แบบ ผ.03/5
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
   1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ
    (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อย กวา 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
   นาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผล 
   ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อยกวา 10 แกน 
   หรือ
   2. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
    (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อย กวา 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
   นาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม 
   สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
ขนาดไมน้อยกวา  8 GB  
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 
1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB 
จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว - มีชองเชื่อมตอ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และBluetooth
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 39 หน้า แบบ ผ.03/5
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 12,900 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท
จํานวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมน้อยกวา 20 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสี สําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมน้อยกวา 10 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 43 หน้า แบบ ผ.03/6

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 42,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จํานวน 17 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา  800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที 
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 42 หน้า แบบ ผ.03/6
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อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตร
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
ราคา 700 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้  
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) 
แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 
ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ  
1.8 Volts ได้เป็นอยางน้อย  
   -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 44 หน้า แบบ ผ.03/6
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ครุภัณฑ์อื่น

เต้นท์ขนาดใหญ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเต้นท์ขนาดใหญ
ขนาด 4x8 เมตร ราคา 15,000 บาท จํานวน 2 หลัง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
  -ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร
  -ทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
  -ความสูงจากพื้น ไมน้อยกวา 2.50 เมตร
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่นโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 82 หน้า แบบ ผ.03/11

งบรายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจายอื่น

คาดําเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นกลางในการดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันการศึกษา
ที่เป็นกลางในการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
และภารกิจอื่น ๆ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กร 
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย  
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ 
อปท. ระดับอําเภอ

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร  คาสาธารณูปโภค 
คาจ้างลูกจ้าง คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร์ 
คาวัสดุงานบ้านงานครัว คาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  คาบํารุงรักษา
และซอมแซมทรัพย์สิน คาครุภัณฑ์สํานักงาน  
คาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ปฏิบัติการฯ ดังกลาว
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 11 
หน้า แบบ ผ.02/4
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เงินอุดหนุนเอกชน

1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต
ต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับที่ 11 
หน้า แบบ ผ.02/101

10) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต
ต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับที่ 20 
หน้า แบบ ผ.02/104
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11) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต
ต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับที่ 21 
หน้า แบบ ผ.02/104

12) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต
ต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับที่ 22 
หน้า แบบ ผ.02/104
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13) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 13 บ้านเวียงกลาง ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต
ต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับที่ 23 
หน้า แบบ ผ.02/104

2) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านรองธาร ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต
ต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับที่ 12 
หน้า แบบ ผ.02/102
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3) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 บ้านทาสาย ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต
ต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับที่ 13 
หน้า แบบ ผ.02/102

4) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้านแมลาว ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต
ต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับที่ 14 
หน้า แบบ ผ.02/102
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5) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 บ้านหนองยาว ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต
ต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับที่ 15 
หน้า แบบ ผ.02/102

6) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6 บ้านหัวดอย ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต
ต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับที่ 16 
หน้า แบบ ผ.02/103
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7) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านปาหัด ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต
ต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับที่ 17 
หน้า แบบ ผ.02/103

8) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านห้วยบง ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต
ต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับที่ 18 
หน้า แบบ ผ.02/103
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9) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต
ต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์การอบรม
คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับที่ 19 
หน้า แบบ ผ.02/103

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562  14:33:33 หน้า : 54/193



งานบริหารงานคลัง รวม 4,687,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,269,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,269,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,810,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล กองคลัง 
จํานวน 8 อัตรา  ซึ่งมีรายละเอียดเงินเดือน ดังนี้
   -  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 ของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
ในหนวยงานนี้ ที่มีสิทธิตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด
    -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงสําหรับ
ผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 369,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้  ประกอบด้วย
   1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา
   2. พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

1)เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ ประกอบด้วย
    - พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
    - พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  2 อัตรา
2)เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน ในอัตราร้อยละ
3,4 หรือ 5% ของคาจ้างที่ได้รับตอเดือน รวม 12 เดือน 
3)เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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งบดําเนินงาน รวม 1,314,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 385,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น 
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองคลัง
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาเชาบ้าน จํานวน 271,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานเทศบาลที่ได้รับตามสิทธิ์เบิก
คาเชาบ้านและให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.วาด้วยคาเชาบ้าน ฯ 
ที่กําหนด 
    เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
  *ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิ์เบิกจายได้ตามระเบียบฯหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้สอย รวม 769,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 432,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ บุคคลในสวนกองคลัง
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

2) คาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน แบบมีการยอ-ขยาย
ปริมาณการถายขั้นต่ํา 10,000 แผน/เดือน อัตรา 3,800 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน
   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

3) คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
สําหรับเอกสารประเภทตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ 
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
   *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

2)โครงการสํารวจและจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจ้างเหมาในการจัดทําแผนที่ภาษีของเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ ทต.ทาสาย โดยจายเป็นคาถายระวางที่ดิน  
คาถายโฉนดที่ดิน ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
   *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่  6 
หน้า แบบผ.02/2
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3)โครงการอบรมด้านกฎหมายเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมด้านกฎหมาย เชน ภาษีป้าย 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ สําหรับผู้ประกอบการ
และบุคคลตาง ๆ ในพื้นที่ตําบลทาสาย เพื่อจายเป็นคาป้าย 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวัน คาวัดสุอุปกรณ์สําหรับโครงการ 
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2560
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่  8 
หน้า แบบ ผ.02/3 

4) โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน จํานวน 26,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเทศบาลสัญจร
พบประชาชน เชน คาป้าย  คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจัดสถานที่ 
คาเชาเครื่องเสียง  คาวัดสุ อุปกรณ์สําหรับโครงการ 
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวม
การแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1
ลําดับที่  7 หน้า แบบ ผ.02/3 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของทุกสวนการงาน
ในกรณีการซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
1) ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน ถนน รางระบายน้ํา 
อาคารสํานักงาน ห้องน้ํา ฯลฯ ตลอดจนสิ่งกอสร้างอื่น ๆ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาสาย
2) ประเภทคาครุภัณฑ์ เชน คอมพิวเตอร์ เครื่องถายเอกสาร 
รถยนต์สวนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) รถยนต์(รถตู้) รถจักรยานยนต์ 
เครื่องตัดหญ้า และคาครุภัณฑ์อื่นที่มีการจัดซื้อระหวางปี 
หรือคาครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
3) ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
   *ตั้งจายจากเงินรายได้   
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1)วัสดุคงทน ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  แปรงลบกระดานดํา
ตรายาง  ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร  
เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  
ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  
แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน  แผนป้ายจราจรหรือ
แผนป้ายตาง ๆ  มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) 
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า
ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  ไม้บรรทัด คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  
แบบพิมพ์  ผ้าสําลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง  ของใช้ในการบรรจุหีบหอ ฯลฯ 
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก  หนวยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดีรวมไดร์ฟ  แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์(Key Board)  เมนบอร์ด (Main Board)
เมมโมรี่ซิป(Memory Chip)เชน RAM  คัตซีทฟีดเตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์
(Printer Switching Box)  เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชน Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) เป็นต้น
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต์ 
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk)  
แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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งบลงทุน รวม 102,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 102,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 47,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 36,000 บีทียู ราคา 47,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น   
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5    
4)  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูป
ทั้งชุดทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
5)  มีความหนวงเวลาการท้างานของคอมเพรสเซอร์          
6)  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ                
     (1)  แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้    
           สวิตช์ 1 ตัว  ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  
           สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
    -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 113 หน้า แบบ ผ.03/15 
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ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน   
ราคา 5,500 บาท จํานวน 2 หลัง
คุณลักษณะพื้นฐาน         
1) มีมือจับชนิดบิด            
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น            
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
    เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 114 หน้า แบบ ผ.03/15 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  ราคา 22,000 บาท  
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา
2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมน้อยกวา 8 MB  
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
   ที่มีหนวยความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
   หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
   ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
   ไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
   3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
   ในการใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ 
   ขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
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แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
   -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 116 หน้า แบบ ผ.03/15 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
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-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือดีกวา ดังนี้  
   1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory 
    รวมในระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อย กวา 4 MB 
    ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.2 GHz 
    และมีหนวยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing
    Unit) ไมน้อยกวา 10 แกน   หรือ
   2. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
   ระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อย กวา 6 MB ต้องมี
   ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.6 GHz และ
   มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
   สามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
ขนาดไมน้อยกวา  8 GB  
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366x768Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน 
ไมน้อยกวา 1 ชอง 
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- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi(IEEE802.11b,g,n,ac) 
และBluetooth
    -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 122 หน้า แบบ ผ.03/16 

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตร
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
ราคา 700 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้  
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) 
แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 
ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ  
1.8 Volts ได้เป็นอยางน้อย  
   -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 121 หน้า แบบ ผ.03/16 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,840,600 บาท

งบบุคลากร รวม 792,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 792,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 312,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล งานป้องกันฯ จํานวน 1 อัตรา 
โดยมีรายละเอียดเงินเดือน ดังนี้        
   - จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1 อัตรา
2) เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
ในหนวยงานนี้ที่มีสิทธิตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด
    -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้  
ประกอบด้วย
      - พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 4 อัตรา
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

1)เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงาน
ในหนวยงานนี้ ประกอบด้วย
    - พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  4 อัตรา
2)เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน ในอัตราร้อยละ
3,4 หรือ 5% ของคาจ้างที่ได้รับตอเดือน รวม 12 เดือน
3) เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 863,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 105,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  จํานวน 50,000 บาท
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาใช้จาย คาเสียเวลา คาเบี้ยเลี้ยง
คาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ของ อปพร.และ
อื่น ๆ ฯลฯ  จํานวน 55,000 บาท
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้สอย รวม 693,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 432,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ บุคคลในสวนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ของผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตาง ๆ 
ที่สังกัด ทต.ทาสาย เชน ศูนย์ อปพร.ต.ทาสาย  
ศูนย์ ศพส.ต.ทาสาย และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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2)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ถนนปลอดภัย) 
ชวงเทศกาลปีใหม

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําแผนพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ 
ตามโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ถนนปลอดภัยรวมใจลดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลปีใหมและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
สําหรับโครงการนี้
   1. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
   2. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2  ลําดับที่ 3 
หน้า แบบผ.02/14

3)โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ถนนปลอดภัย)
ชวงเทศกาลสงกรานต์

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําแผนพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ 
ตามโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ถนนปลอดภัยรวมใจลดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลวันสงกรานต์และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องสําหรับโครงการนี้
   1. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
   2. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
   *ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลําดับที่ 2
หน้า แบบผ.02/14
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4)โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสาธารณภัย จํานวน 26,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ผู้นําหมูบ้าน  เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการหมูบ้านและตลอดจน
ประชาชนในพื้นที่ตําบลทาสายทั้ง 13 หมูบ้าน เพื่อให้ได้
รับความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยตาง ๆ ได้แก แผนดินไหว 
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถลมฯลฯ เชน คาป้าย 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารกลางวันฯลฯ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องสําหรับโครงการนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลําดับที่ 8 
หน้า แบบผ.02/16
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5)โครงการสงเสริมกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร.ประจําปี
ในการสงเสริม บทบาท หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อปพร. ที่มี
ตอชุมชนและสังคม โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวัน อปพร. เชน คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวันฯลฯ
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลําดับที่ 5 
หน้า แบบผ.02/15
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6)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือน(อปพร.)  เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ อปพร. คณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่เทศบาล และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนางาน อปพร.
ตําบลทาสาย ตลอดจนการศึกษาดูงาน ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ  คาใช้จายในการศึกษาตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องสําหรับโครงการนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลําดับที่ 10 หน้า แบบ ผ.02/16

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุคงทน ได้แก เครื่องแบบ  เสื้อ กางเกง เครื่องหมายยศและสังกัด
ถุงเท้า  รองเท้า  เข็มขัด   หมวก   ผ้าผูกคอ  ฯลฯ
สําหรับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เจ้าหน้าที่สํานักปลัดฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยฯลฯ
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง น้ํายาดับเพลิง 
รองเท้าดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง หมวกกู้ภัย ฯลฯ  
ตลอดจนเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สําหรับใช้กับ
รถบรรทุกน้ําฯ เชน ตะกร้าสวมปลายทอสูบ ข้อตอแปลงเกลียว
สําหรับตอกับทอสูบกับหัวประปาดับเพลิง ประแจขันเปิดวาล์ว 
หัวประปาดับเพลิง รูปตัว T ทอดูดน้ําเข้าตัวหนอน ประแจหัวประปา
แบบปรับได้ ชุดโคมไฟสองสวาง และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

งบลงทุน รวม 166,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 166,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

แผงหยุดตรวจสามเหลี่ยม แผงหยุดตรวจ จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อแผงหยุดตรวจสามเหลี่ยม 
แผงหยุดตรวจ ราคา 15,000 บาท จํานวน 6 แผง
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1.ขนาดความสูงไมน้อยกวา 120 cm.
  2.ขนาดความกว้างไมน้อยกวา 150 cm.
  3.สัญญาณไฟวับวาบ LED ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 5.5 นิ้ว
  4. หลอดไฟ LED แสงขาวไมน้อยกวา 2 หลอด
  5. สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ติดตามแผงป้ายสามเหลี่ยม
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่นโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 95 หน้า แบบผ.03/13 
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM จํานวน 56,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องรับสง – วิทยุ
ระบบ VHF/FM  ชนิดประจําที่  ขนาดกําลังสง 10 วัตต์ 
ราคา 28,000 บาท  จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ขนาดกําลังสง 10 วัตต์               
2) ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง  เพาเวอร์ซัพพลาย  
    ไมโครโฟน         
    เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 99 หน้า แบบผ.03/13 

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง 
ขนาด 1.5 นิ้ว ราคา 10,000 บาท จํานวน 2 เส้น 
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1. สายสงน้ําดับเพลิงสําหรับรถดับเพลิง เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
      และทางจายน้ํา
  2. สายสงน้ําดับเพลิงขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 1.2 นิ้ว และ
     ไมเกิน 1.6 นิ้ว พร้อมข้อตอทองเหลืองชนิดสวมเร็ว 
     ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 1.3 นิ้ว และไมเกิน 1.6 นิ้ว 
  3. ความยาวไมน้อยกวา 28.00 เมตร
     ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่นโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
     *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 108 หน้า แบบผ.03/14     
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งบเงินอุดหนุน รวม 19,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 19,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

จํานวน 19,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร  ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องสําหรับโครงการนี้
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120) งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2  ลําดับที่ 9 
หน้า แบบ ผ.02/16
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,701,500 บาท

งบบุคลากร รวม 3,060,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,060,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,115,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครู กองการศึกษา 
จํานวน 6 อัตรา  ซึ่งมีรายละเอียดเงินเดือน ดังนี้
     - ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
     - นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
     - เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
     - ครู จํานวน 3 อัตรา
2.เพื่อจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน ของพนักงานเทศบาล ครู 
ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ที่มีสิทธิตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ที่กําหนด
   -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  จํานวน 1,148,000 บาท
   *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 967,000 บาท 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง 
ผู้อํานวยการกองการศึกษา เดือนละ 3,500 บาท/ 12 เดือน
เป็นเงิน 42,000 บาท
     เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ
สําหรับตําแหนง ครู จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท 
จํานวน 12 เดือน
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
  *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 777,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ ประกอบด้วย
    - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 3 อัตรา
    - พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
    เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  จํานวน 324,000 บาท
   *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 453,000 บาท    

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ ประกอบด้วย
    - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 2 อัตรา
    - พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
    เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  จํานวน 36,000 บาท 
    *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 48,000 บาท 
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งบดําเนินงาน รวม 640,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 133,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557   
   *ตั้งจายจากเงินรายได้   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
   *ตั้งจายจากเงินรายได้   

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานเทศบาลที่ได้รับตามสิทธิ์เบิก
คาเชาบ้านและให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.วาด้วยคาเชาบ้าน ฯ 
ที่กําหนด 
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ครู ที่มีสิทธิ์เบิกจายได้ตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่กําหนด
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
    *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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ค่าใช้สอย รวม 347,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ บุคคลในสวนกองการศึกษา
   *ตั้งจายจากเงินรายได้   

2) คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตาง ๆ เชน วารสาร 
หนังสือพิมพ์ แผนพับ  ใบปลิว ป้ายตาง ๆ)
   *ตั้งจายจากเงินรายได้   

3) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นของเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซักฟอก คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน  
คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้งไฟฟ้า 
คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับ-
สัญญาณตาง ๆ รวมทั้งคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องฯลฯ   
   *ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ของผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องของกองการศึกษา 
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
   *ตั้งจายจากเงินรายได้
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2) โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 21,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ทักษะการสอนของครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัด
กองการศึกษา  พร้อมศึกษาดูงาน เชน คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึก 
คาเบี้ยเลี้ยง คาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม คาจ้างเหมารถยนต์(ตู้)
พร้อมน้ํามัน ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
    *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ลําดับที่ี 1 หน้า แบบ ผ.02/22

3)โครงการศูนย์การเรียนรู้และบริการชุมชนตําบลทาสาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อหนังสือ สื่อ วารสาร หนังสือพิมพ์ 
เอกสาร แผนพับ สําหรับประชาสัมพันธ์และการสงเสริมการเรียนรู้
และบริการชุมชนตําบลทาสาย ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0816.5/ว1685 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เรื่อง  เรงรัด
การดําเนินงาน"ที่อานหนังสือท้องถิ่น รักการอาน" ตามแผน
แมบทสงเสริมวัฒนธรรมการอานเพื่อสร้างสังคมแหงการเรียนรู้
ของคนไทย พ.ศ. 2560-2564
    *ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ลําดับที่ี 5 หน้า แบบ ผ.02/23
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4) โครงการสงเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตําบลทาสาย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ  เชน คาป้าย
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ์ คาจ้างเหมารถ คาที่พัก คาของที่ระลึก สําหรับ
ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/17 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของทุกสวนการงาน
ในกรณีการซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
1) ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน ถนน รางระบายน้ํา 
อาคารสํานักงาน ห้องน้ํา ฯลฯ ตลอดจนสิ่งกอสร้างอื่น ๆ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาสาย
2) ประเภทคาครุภัณฑ์ เชน คอมพิวเตอร์ เครื่องถายเอกสาร 
รถยนต์สวนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) รถยนต์(รถตู้) รถจักรยานยนต์ 
เครื่องตัดหญ้า และคาครุภัณฑ์อื่นที่มีการจัดซื้อระหวางปี 
หรือคาครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
3) ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
   *ตั้งจายจากเงินรายได้   
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1)วัสดุคงทน ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  แปรงลบกระดานดํา
ตรายาง  ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร  
เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  
ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  
แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน  แผนป้ายจราจรหรือ
แผนป้ายตาง ๆ  มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) 
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า
ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  ไม้บรรทัด คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  
แบบพิมพ์  ผ้าสําลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง  ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชน ฯลฯ 
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า 
หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ   ลูกถ้วยสายอากาศ 
รีซีสเตอร์  มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน์,
จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก ดอกลําโพง แผงวงจร
ผังแสดงวงจรตาง ๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
  * สําหรับซอมแซมหรือติดตั้งในสวนของสํานักงาน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทาสาย  ตลอดจนในอาคารสถานที่ตาง ๆ 
ที่อยูในความรับผิดชอบของทต.ทาสาย
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไม้ตาง ๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว  
เสียม  เลื่อย ขวาน  กบไสไม้  เทปวัดระยะ (เครื่องวัดขนาดเล็ก
เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง) สวาน โถส้วม  อางลางมือ ราวพาดผ้าฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก น้ํามันทาไม้  ทินเนอร์  สี   แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  
ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ปูนขาว ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก ทอน้ําและ
อุปกรณ์ประปา  ทอตาง ๆ  ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
    *ตั้งจายจากเงินรายได้   
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก  หนวยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดีรวมไดร์ฟ  แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์(Key Board)  เมนบอร์ด (Main Board)
เมมโมรี่ซิป(Memory Chip)เชน RAM  คัตซีทฟีดเตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์
(Printer Switching Box)  เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชน Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) เป็นต้น
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต์ 
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk)  
แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาเพื่อจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
วัสดุคงทน ได้แก  มิเตอร์น้ํา  มิเตอร์ไฟฟ้า  ตะแกรงกันสวะ 
หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส สมอเรือ ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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งบลงทุน รวม 700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตร
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
ราคา 700 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้  
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) 
แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 
ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ  
1.8 Volts ได้เป็นอยางน้อย  
   -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่  130 หน้า แบบผ.03/17
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,468,050 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,290,250 บาท

ค่าใช้สอย รวม 604,490 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 367,500 บาท

- คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทาสาย  
    เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก ศพด.ทต.ทาสาย  
    รวม 75 ราย ๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน 
    รวมเป็นจํานวน  367,500 บาท
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
   *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 2 หน้า แบบ ผ.02/22
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10)โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก กล้าคิด กล้าทํา และกล้าแสดงออก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็ก กล้าคิด กล้าทํา และกล้าแสดงออก ในการจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กให้กล้าแสดงออก
เชน คาป้าย คาของรางวัล คาจัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรม  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 2 ,มฐ 3
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ลําดับที่ 7 หน้า แบบ ผ.02/23

11)โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้ในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการทัศนศึกษาสถานที่ หรือแหลงเรียนรู้
ตาง ๆ ในชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน
คาป้าย และคาของที่ระลึก ตลอดจนคาใช้จายอื่ีน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 2,มฐ 3
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ลําดับที่ 15 หน้า แบบ ผ.02/25
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12) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลทาสาย

จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการฝึกอบรมตามโครงการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลทาสาย เชน คาป้าย คาวัสดุอุีปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  ฯลฯ 
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  1.เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 1
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557  
   *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ลําดับที่ 46 หน้า แบบ ผ.02/30

13)โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการของเด็กปฐมวัย จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสงเสริมทักษะทางวิชาการของเด็กปฐมวัย
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาสาย เชน คาของขวัญ
คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ์การแขงขัน ของรางวัลสําหรับเด็ก
ในการแขงขันทักษะทางวิชาการ ฯลฯ  ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 2, มฐ 3
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ลําดับที่ 18 หน้า แบบ ผ.02/25
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14) โครงการสงเสริมภูมิปัญญาไทย จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกบอรมให้ความรู้และการสงเสริม
ภูมิปัญญาไทย  เชน คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร 
คาวัสดุอุปกรณ์สาธิต ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี้
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 2,มฐ 3
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
    *ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 24  หน้า แบบ ผ.02/26

15)โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาสาย จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาสาย เชน คาจัดซื้อสีสําหรับตีเส้น
จราจร และคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับตีเส้นจราจร ตลอดจน
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.3
ด้านอาคารและสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของ ศพด.
    -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 1,มฐ 2
   * ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ลําดับที่ 13 หน้า แบบ ผ.02/24
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16)โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและแผนดินไหวของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาสาย

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาสาย
เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.3
ด้านอาคารและสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของ ศพด.
    -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 1,มฐ 2
   * ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ลําดับที่ 35 หน้า แบบ ผ.02/29

17)โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาสาย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทาสาย เชน การจัดซื้อต้นไม้ การปรับปรุงตกแตง
สวนหยอม คาวัสดุอุปกรณ์ ปุ๋ย ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.3
ด้านอาคารและสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของ ศพด.
    -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 1
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
ลําดับที่ 9 หน้า แบบ ผ.02/23
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2)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว) ศพด.ทต.ทาสาย

จํานวน 127,500 บาท

- คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทาสาย  
    เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สําหรับเด็ก 
    ศพด.ทต.ทาสาย  รวม  75 ราย ๆ ละ 1,700 บาท 
    รวมเป็นจํานวน 127,500 บาท
   -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 1,มฐ 2, มฐ 3
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
    *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 10 หน้า แบบ ผ.02/24

3)โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) จํานวน 6,600 บาท

- คาหนังสือเรียน สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทาสาย
    (ได้รับจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี)
    จํานวน 33 คน อัตราคนละ 200 บาท /ปี
    รวมเป็นจํานวน 6,600 บาท
   -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 1,มฐ 2
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
    *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 26 หน้า แบบ ผ.02/27
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4)โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณ์การเรียน) จํานวน 6,600 บาท

- คาอุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทาสาย
(ได้รับจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี) จํานวน 33 คน 
อัตราคนละ 200 บาท /ปี    รวมเป็นจํานวน 6,600 บาท
 -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ มฐ 1,มฐ 2
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
    *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 27 หน้า แบบ ผ.02/27

5)โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน) จํานวน 9,900 บาท

- คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทาสาย
(ได้รับจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี)  จํานวน 33 คน 
อัตราคนละ 300 บาท /ปี    รวมเป็นจํานวน 9,900 บาท
 -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ มฐ 1,มฐ 2
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
    *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 28 หน้า แบบ ผ.02/27

6)โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

จํานวน 14,190 บาท

- คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทาสาย
(ได้รับจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี)จํานวน 33 คน 
อัตราคนละ 430 บาท /ปี รวมเป็นจํานวน 14,190 บาท
 -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ มฐ 2,มฐ 3
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
    *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 29 หน้า แบบ ผ.02/27
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7)โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้นอกห้องเรียน จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้นอกห้องเรียน
ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาสาย เชน คาป้าย
และคาของที่ระลึก ฯลฯ  ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 2, มฐ 3
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210) 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ลําดับที่ 19 หน้า แบบ ผ.02/25

8)โครงการสงเสริมการเรียนรู้สูอาชีพ จํานวน 1,200 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสงเสริม
การเรียนรู้สูอาชีพ เชน คาตอบแทนวิทยากร ตลอดจนคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
   -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
มฐ 2, มฐ 3
   -เป็นไปตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หนวยอาชีพในฝัน
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 14
หน้า แบบ ผ.02/24
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9)โครงการรับสมัครนักเรียน จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทาสาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายบอกระยะทาง)
คาป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายโครงการการรับสมัครฯ) และคาป้าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.1
ด้านการบริหารจัดการ ศพด.
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.4/ว0069 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณใน ศพด.ของ อปท.
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ลําดับที่ 11 หน้า แบบ ผ.02/24

ค่าวัสดุ รวม 685,760 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก  หม้อ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  กรอบรูป
มีด  ถัง  ถาด  แก้วน้ํา  จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  กระจกเงา
โองน้ํา  ที่นอน  กระโถน  เตาไฟฟ้า  เตาน้ํามัน  เตารีด  
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า  เครื่องปิ้งขนมปัง  กระทะไฟฟ้า
หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า  กระติกน้ําร้อน  กระติกน้ําแข็ง
ถังแก๊ส  เตา ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก  ผงซักฟอก  สบู  น้ํายาดับกลิ่น  แปรง
ไม้กวาด  เขง  มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ 
น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 645,760 บาท

1) คาอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทาสาย  
- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็ก ศพด. ทต.ทาสาย  
รวม 75 ราย ๆ ละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน 
รวมเป็นจํานวน 143,715 บาท
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
 *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 3 หน้า แบบ ผ.02/22

2) คาอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 
ในพื้นที่ตําบลทาสาย จํานวน 2 แหง (ระดับอนุบาล-ป.6)
รวมจํานวน 262 ราย ราย ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน  
รวมเป็นจํานวน 502,045 บาท   
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
  *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 4 หน้า แบบ ผ.02/22
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,177,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,177,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 
คาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน

จํานวน 1,048,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน  สําหรับนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในพื้นที่ตําบลทาสาย
จํานวน 2 แหง (ระดับอนุบาล-ป.6) รวมจํานวน 262 ราย 
(จํานวน 2 ภาคเรียน ๆ ละ 100 วัน รวม 200 วัน คนๆ ละ 20 บาท
 ตอวัน)
   1.เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ลําดับที่ 16 หน้า แบบ ผ.02/25

2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เชน คาจัดซื้อสื่อหนังสือเสริมความรู้และประสบการณ์
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ี 3 ลําดับที่ 30 หน้า แบบ ผ.02/27
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3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการสืบสานศาสตร์พระราชา สร้าง
สรรค์ศิลปวัฒนธรรม

จํานวน 28,800 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการสืบสานศาสตร์
พระราชา สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม เชน คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 32 หน้า แบบ ผ.02/28

4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาสาย ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ

จํานวน 36,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาสาย ตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  เชน 
  -คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  
  -คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
  -คาตอบแทนวิทยากร
  -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
  -คาอาหารกลางวัน 
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา(00210)งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา(00212)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 49 
หน้า แบบ ผ.02/31
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5) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาสาย ตามโครงการสงเสริมดนตรีนาฎศิลป์ จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาสาย ตามโครงการสงเสริมดนตรีนาฎศิลป์
เชน คาจ้างวิทยากร คาจัดซื้ออุปกรณ์ในการซอมแซมเครื่องดนตรี
และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  จํานวน 26,450 บาท
    *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 3,550 บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา(00212)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 50 
หน้า แบบ ผ.02/31

6) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาสาย ตามโครงการคายคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาสาย ตามโครงการ
คายคุณธรรม จริยธรรม เชน คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุ   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา(00210)งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา(00212)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 51 
หน้า แบบ ผ.02/31
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 619,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 614,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 144,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
จํานวน 2 คน อัตราเดือนละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น และการเบิก
คาใช้จาย พ.ศ.2562
   *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
  1. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ฯลฯ
   2. เป็นไปตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดเขตท้องที่
ทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แกสัตว์ควบคุม
โดยไมเสียคาธรรมเนียม ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 
หรือตามประกาศกรมปศุสัตว์ตามปีงบประมาณนั้น ฯลฯ
   *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(00232) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6
ลําดับที่ 2 หน้า แบบ ผ.02/94
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน
ในพื้นที่ตําบลทาสายเกิดความรู้และวิธีการป้องกันด้านสุขภาพ 
ตลอดจนการสงเสริมสุขภาพรางกาย อยางน้อยจํานวน 3 กิจกรรม 
ตามหนังสือสั่งการ ตอไปนี้
   - เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
    เชน คาป้าย ป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล ป้ายโฟมบอร์ด สื่ออิเล็กทรอนิคส์ 
แผนพับ วารสารฯลฯ) คาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน 
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(00232) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6
ลําดับที่ 4 หน้า แบบ ผ.02/95
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัคซีน คาสํารวจ คาจัดซื้อถุงมือ 
คาจัดซื้อ Face mask คาจัดซื้อ Alcohol Cotton Ball คาจัดซื้อ
กลองทิ้งเข็มฉีดยาแบบกลม  คาจัดซื้อถุงขยะฯลฯ และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว
ที่มีเจ้าของและไมมีเจ้าของ 
    1.เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 และหนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ฯลฯ
    2.เป็นไปตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดเขตท้องที่
ทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แกสัตว์ควบคุมโดยไมเสีย
คาธรรมเนียม ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 หรือตามประกาศ
กรมปศุสัตว์ตามปีงบประมาณนั้น ฯลฯ
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  จํานวน 40,000 บาท
   *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 40,000 บาท
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น(00232) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลําดับที่ 2 หน้า แบบ ผ.02/94  

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก แก๊สหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล 
น้ํามันก๊าด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง 
ถาน ก๊าส  ฯลฯ  
* สําหรับเครื่องพนสารเคมีกําจัดพาหะนําโรค เพื่อผสมสารเคมี
สําหรับพนกําจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก กําจัดยุงและแมลง 
โรคมือเท้าปากในเด็ก ตลอดจนพาหะนําโรคตาง ๆ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
    *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ชุดเครื่องมือผาตัด  ที่วางกรวยแก้ว  
กระบอกตวง  เบ้าหลอม   หูฟัง(Stethoscope)  เปลหามคนไข้ 
เครื่องวัดน้ําฝน  ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สําลี และผ้าพันแผล  เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์
ฟิล์มเอกซเรย์  เคมีภัณฑ์  ออกซิเจน  น้ํายาตาง ๆ  เลือด  สายยาง
หลอดแก้ว  ลวดเชื่อมเงิน  จุกตาง ๆ   หลอดเอกซเรย์ 
สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
วัคซีนพิษสุนัขบ้า, ทรายอเบท, น้ํายาพนหมอกควัน ฯลฯ
    *สําหรับที่ใช้ในกิจการของทต.ทาสาย  เพื่อใช้กําจัดยุงลาย 
กําจัดแมลงวันและเชื้อโรคที่กําลังระบาด ควบคุมโรค เชนไข้หวัด,
ไข้หวัดนก ,ไข้เลือดออก,ไข้สมองอักเสบ,โรคฉี่หนู โรคพิษสุนัขบ้า 
โรคมือเท้าปากในเด็กเล็กหรือ ตลอดจนจัดซื้อหน้ากากอนามัยสําหรับ
ป้องกันโรคระบาดหรือน้ํายาสําหรับใช้ตรวจหาสารเสพติดตาง ๆ
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ตามโครงการผาตัดทําหมันเพื่อลด
จํานวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไมมีเจ้า
ของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

จํานวน 5,000 บาท

1) อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ตามโครงการผาตัด
ทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษ
สุนัขบ้าในสุนัขและแมวไมมีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
ตามโครงการผาตัดทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์
พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไมมีเจ้าของในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
และภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
   1.เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 และหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ฯลฯ
   2.เป็นไปตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดเขตท้องที่ทําการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แกสัตว์ควบคุมโดยไมเสีย
คาธรรมเนียม ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 หรือตามประกาศ
กรมปศุสัตว์ตามปีงบประมาณนั้น ฯลฯ
   3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
(00220)งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(00223)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ลําดับที่ 3 หน้า แบบ ผ.02/94
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 56,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 26,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 26,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) โครงการสงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพชีวิต
คนพิการ เชน คาป้าย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557  
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์
(00230)งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/18
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2)โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เชน คาป้าย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557  
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์
(00230)งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลําดับที่ 2 หน้า แบบผ.02/18
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งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

เงินชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมผู้ยากจน ผู้ยาก
ไร้ฯลฯ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมฯลฯ    
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น   
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557     
  3.เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/
ว 3050 ลว.22 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง หลักเกณฑ์วาด้วย
การตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ของ อบจ./เทศบาล และอบต.พ.ศ.2543
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์
(00230)งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลําดับที่ 3 หน้า แบบ ผ.02/18
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,384,350 บาท

งบบุคลากร รวม 2,797,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,797,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,038,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล กองชาง 
จํานวน 6 อัตรา  
ซึ่งมีรายละเอียดเงินเดือน ดังนี้
   - ผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน 1 อัตรา
   - หัวหน้าฝายแบบแผนและกอสร้าง  จํานวน 1 อัตรา 
   - วิศวกรโยธา  จํานวน 1 อัตรา 
   - นายชางโยธา  จํานวน 1 อัตรา
   - นายชางไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา   
   - เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา   
2) เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานใน
หนวยงานนี้และมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด
     เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
    *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง จํานวน 1 ตําแหนง 
     -ผู้อํานวยการกองชาง เดือนละ 3,500 บาท /12 เดือน 
      เป็นเงิน 42,000 บาท
     เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 657,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
ที่สังกัดกองชาง ดังตอไปนี้
     1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
     2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
      เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองชาง และมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการที่กําหนด  ดังตอไปนี้
     - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา
     - พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 3 อัตรา
2. เงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเดนในอัตราร้อยละ 3,4 
หรือ 5% ของคาจ้างที่ได้รับแตละเดือน รวม 12 เดือน 
    เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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งบดําเนินงาน รวม 1,489,050 บาท
ค่าตอบแทน รวม 268,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)   
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
   *ตั้งจายจากเงินรายได้   จํานวน 50,000 บาท  

2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และประกาศเทศบาลตําบลทาสาย เรื่อง
กําหนดหลักเณฑ์และอัตราการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือฯ
  *ตั้งจายจากเงินรายได้   จํานวน 100,000 บาท  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
สําหรับกองชาง
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  

คาเชาบ้าน จํานวน 100,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานเทศบาลที่ได้รับตามสิทธิ์เบิก
คาเชาบ้านและให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.วาด้วยคาเชาบ้าน ฯ 
ที่กําหนด 
     เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิ์เบิกจายได้ตามระเบียบฯหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด
     เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  

ค่าใช้สอย รวม 700,250 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) คาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน แบบมีการยอ-ขยาย
ปริมาณการถายขั้นต่ํา 10,000 แผน/เดือน อัตรา 3,800 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน
   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
    *ตั้งจายจากเงินรายได้

2) คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
สําหรับเอกสารประเภทตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  

3) คาจ้างงานสํารวจออกแบบ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก  เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง  เชน 
คาจ้างสํารวจ  คาจ้างออกแบบ  หรือคาจ้างควบคุมงาน 
ตลอดจนคาจ้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับ
งานออกแบบ และกอสร้าง
    *ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562  14:33:33 หน้า : 114/193



4) คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

1)เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการสงน้ําประปาหมูบ้าน
ไปตรวจยังหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 13 หมูบ้าน
   *จํานวน 30,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  

2)เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบแนวเขต
ที่สาธารณประโยชน์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใช้รวมกัน พ.ศ.2553 
    *จํานวน 20,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดนิทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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2)โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบ้าน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบ้าน พร้อมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสําหรับคณะกรรมการ
ประปาหมูบ้าน ผู้นําหมูบ้าน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ทต. ตลอดจน
พนักงานเทศบาล  เชน คาป้าย คายานพาหนะ คาที่พัก 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
    *ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/19

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 449,650 บาท

- เพื่อจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของทุกสวนการงาน
ในกรณีการซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
1) ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน ถนน รางระบายน้ํา 
อาคารสํานักงาน ห้องน้ํา ฯลฯ ตลอดจนสิ่งกอสร้างอื่น ๆ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาสาย
2) ประเภทคาครุภัณฑ์ เชน คอมพิวเตอร์ เครื่องถายเอกสาร 
รถยนต์สวนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) รถยนต์(รถตู้) รถจักรยานยนต์ 
เครื่องตัดหญ้า และคาครุภัณฑ์อื่นที่มีการจัดซื้อระหวางปี 
หรือคาครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
3) ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
   *ตั้งจายจากเงินรายได้   
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ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1)วัสดุคงทน ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  แปรงลบกระดานดํา
ตรายาง  ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร  
เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  
ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  
แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน  แผนป้ายจราจรหรือ
แผนป้ายตาง ๆ  มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) 
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า
ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  ไม้บรรทัด คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  
แบบพิมพ์  ผ้าสําลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง  ของใช้ในการบรรจุหีบหอ ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า 
หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ   ลูกถ้วยสายอากาศ 
รีซีสเตอร์  มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน์,
จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก ดอกลําโพง แผงวงจร
ผังแสดงวงจรตาง ๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
   *สําหรับติดตั้งและซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมูบ้าน ทั้ง 13 หมูบ้าน
ในเขตรับผิดชอบของ ทต.ทาสาย  และสําหรับเป็นคาใช้จายในการ
พัฒนาระบบเสียงตามสายภายในหมูบ้าน 
   *สําหรับติดตั้งและซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในสํานักงานเทศบาลตําบล
ทาสายและอาคาร สํานักงาน หรือสถานที่ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาสาย
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไม้ตาง ๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว  
เสียม  เลื่อย ขวาน  กบไสไม้  เทปวัดระยะ (เครื่องวัดขนาดเล็ก
เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง) สวาน โถส้วม  อางลางมือ ราวพาดผ้าฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก น้ํามันทาไม้  ทินเนอร์  สี   แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  
ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ปูนขาว ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก ทอน้ําและ
อุปกรณ์ประปา  ทอตาง ๆ  ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก  หนวยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดีรวมไดร์ฟ  แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์(Key Board)  เมนบอร์ด (Main Board)
เมมโมรี่ซิป(Memory Chip)เชน RAM  คัตซีทฟีดเตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์
(Printer Switching Box)  เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชน Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) เป็นต้น
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต์ 
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk)  
แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) ฯลฯ
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
หมู 4 บ้านแมลาว 
    -เป็นไปตามภารกิจถายโอน
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
     *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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งบลงทุน รวม 1,098,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,098,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเลม จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเลม
แบบเจาะกระดาษมือโยกและเข้าเลมมือโยก        
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1)  เป็นชนิดสันหวงพลาสติก ขนาดไมต่ําน้อยกวา 21 หวง         
2)  เข้าเลมได้หนาไมน้อยกวา 2 นิ้ว          
3)  เข้าเลมขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4           
4)  ปรับระยะหางระหวางขอบเอกสารและรูเจาะได้
    เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่  134 หน้า แบบผ.03/18

ตู้เอกสาร บานเลื่อนทึบ จํานวน 3,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เอกสาร บานเลื่อนทึบ
ราคา 3,500 บาท จํานวน 1 หลัง
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1. ตู้ทําจากไม้
  2. จัดเก็บเอกสารได้ 2 ชั้น
  3. บานเลื่อนทึบ 2 ประตู
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่นโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่  133 หน้า แบบผ.03/18
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถสวนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํากวา 
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ

จํานวน 957,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อรถสวนกลาง  รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต์   
แบบดับเบิลแค็บ  จํานวน 1 คัน
คุณลักษณะพื้นฐาน
  (1) เป็นกระบะสําเร็จรูป            
  (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู           
  (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ             
  (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
    เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 152 หน้า แบบผ.03/1
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ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องสแกนหาเหล็ก จํานวน 41,800 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องสแกนหาเหล็ก
ราคา 41,800 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. ความลึกสูงสุดในการวัด  ไมน้อยกวา 140 มม.
2. ความลึกสูงสุดของการตรวจหาเหล็กกล้า 
   ไมน้อยกวา 140 มม.
3. ความลึกสูงสุดของการตรวจหาเหล็กทองแดง 
   ไมน้อยกวา 140 มม.
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่นโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 148 หน้า แบบผ.03/20

ชุดเก็บตัวอยางคอนกรีต จํานวน 16,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อชุดเก็บตัวอยางคอนกรีต
ราคา 8,250 บาท จํานวน 2 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. แบบหลอทรงเหลี่ยม
2. ขนาด 15x15x15ซม. 
3. มีเหล็กกระทุ้ง
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่นโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 149 หน้า แบบผ.03/20
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เวอร์เนียร์ ดิจิตอล 6 นิ้ว จํานวน 6,200 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเวอร์เนียร์ ดิจิตอล 6 นิ้ว
มีขนาดไมน้อยกวา 150 mm. ราคา 3,100 บาท จํานวน 2 อัน
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. ความสามารถในการอานคา : 0–150mm/ 0–6 inch.
2. จอแสดงคาการวัด
3. เปลี่ยนคาการวัด นิ้ว, มิลลิเมตรได้ทันที
4. มีสวิทซ์ปิด และเปิดเครื่อง
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่นโดยประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่  150 หน้า แบบผ.03/20

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  ราคา 30,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก 
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อยกวา
3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมน้อยกวา 12 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
   หนวยความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
   หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
   ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม
   น้อยกวา 2 GB หรือ
   3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
   ในการใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม
   น้อยกวา 2 GB   
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมน้อยกวา 8 GB  
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย - มี DVD-RW 
หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 
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1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
   เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่  138 หน้า แบบผ.03/18

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 
ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือดีกวา ดังนี้  
   1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory 
    รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อย กวา 4 MB 
    ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.2 GHz
    และมีหนวยประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics Processing
    Unit) ไมน้อยกวา 10 แกน หรือ
   2. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
    ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อย กวา 6 MB ต้องมี
    ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.6 GHz และ
    มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
    สามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
ขนาดไมน้อยกวา 8 GB  
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366x768Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 
1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 
1 ชอง 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n,ac)
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และ Bluetooth
    เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่  139 หน้า แบบผ.03/19

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท
จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมน้อยกวา 20 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสี สําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมน้อยกวา 10 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
   เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่  141 หน้า แบบผ.03/19
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อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตร
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
ราคา 700 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้  
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) 
แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 
ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ  
1.8 Volts ได้เป็นอยางน้อย  
   -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่  136 หน้า แบบผ.03/18

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,861,800 บาท
งบลงทุน รวม 6,367,800 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,367,800 บาท
คาชดเชยผลอาสิน

รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและสิ่งกอสร้าง (คาK) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชดเชยเพิ่มเติมคางานกอสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้(คา K) ชดเชยเพิ่มเติมคางานกอสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K )ด้วยการผอนผัน
วิธีการคํานวณคา K โดยให้หักในอัตราบวก/ลบ 
ร้อยละ 2 เป็นการชั่วคราว
   *ตั้งจายจากเงินรายได้   
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อาคารตาง ๆ

1) โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตําบลทาสาย จํานวน 660,000 บาท

 - กอสร้างอาคารขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร
สูง 4.30 เมตร
สถานที่ดําเนินการ : เทศบาลตําบลทาสาย
บริเวณพิกัด 47Q588848 ตะวันออก UTM 2195340 เหนือ
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 126
หน้า แบบ ผ.02/91

2) โครงการกอสร้างห้องน้ําเทศบาลตําบลทาสาย จํานวน 848,700 บาท

 - กอสร้างห้องน้ํา ขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 10.80 เมตร
รวมจํานวน 9 ห้อง (ห้องน้ําสําหรับคนพิการ จํานวน 2 ห้อง
สําหรับบุคคลทั่วไป จํานวน 7 ห้อง แยกชาย-หญิง)
สถานที่ดําเนินการ : เทศบาลตําบลทาสาย
บริเวณพิกัด 47Q589830 ตะวันออก  2195287 เหนือ
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 123
หน้า แบบ ผ.02/90

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1) โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด หมูที่ 1 บ้านสันขมิ้น จํานวน 361,000 บาท

 - กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด 
หมูที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  ยาว 175.00 เมตร
สถานที่ดําเนินการ : ถนนสายหลัก
    จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q588203  2197662
    จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q588032   2197653
     *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 6
หน้า แบบ ผ.02/54
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10) โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ จํานวน 349,300 บาท

 - กอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาวรวม 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 600.00 ตร.ม. พร้อมดินถมไหลทางตามสภาพ
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 6/3
    จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q592256  2193892
    จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q592388  2193953
     *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5  
ลําดับที่ 88 หน้า แบบ ผ.02/79

11) โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 13 บ้านเวียงกลาง จํานวน 351,500 บาท

 - กอสร้างถนน คสล.  จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 272.00 ตร.ม.
พร้อมดินถมไหลทางตามสภาพ
สถานที่ดําเนินการ : ซอยจิ้งหรีด 1
    จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q588571   2194695
    จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q588507  2194720
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 332.00 ตร.ม.
พร้อมดินถมไหลทางตามสภาพ
สถานที่ดําเนินการ : ซอยจิ้งหรีด 2
    จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q588590  2194685
    จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q588563  2194618
   *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 8 หน้า แบบ ผ.02/4
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12) โครงการกอสร้างลาน คสล.และเสริมไหลถนน คสล.
เทศบาลตําบลทาสาย

จํานวน 179,000 บาท

- กอสร้างลาน คสล. และเสริมไหลถนน คสล. ทต.ทาสาย
จํานวน 5 จุด
 จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 28.00 เมตร 
   หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 78.40 ตร.ม.
    ที่พิกัด 47Q589894 ตอ.  2195313 เหนือ
 จุดที่ 1.1 ขนาดกว้าง 2.26 เมตร ยาว 2.80 เมตร 
   หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 3.16 ตร.ม.
    ที่พิกัด 47Q589904 ตอ.  2195305 เหนือ
 จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร 
   หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 28.00 ตร.ม.
    ที่พิกัด 47Q589905 ตอ.  2195290 เหนือ
 จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 15.20 เมตร 
   หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 167.20 ตร.ม.
    ที่พิกัด 47Q589891 ตอ.  2195276 เหนือ
 จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 16.50 เมตร 
   หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 16.50 ตร.ม.
    ที่พิกัด 47Q589886 ตอ.  2195256 เหนือ
สถานที่ดําเนินการ : เทศบาลตําบลทาสาย
   *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ลําดับที่ 5 หน้า แบบ ผ.02/3
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13) โครงการกอสร้างถนน คสล. ทางขึ้นโรงคัดแยกขยะ 
เทศบาลตําบลทาสาย

จํานวน 338,000 บาท

 - กอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 592.00 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
สถานที่ดําเนินการ : ถนนทางขึ้นโรงคัดแยกขยะ
เทศบาลตําบลทาสาย
    จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q589914  2195309
    จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q590027  2195244
     *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 121
หน้า แบบ ผ.02/89

2) โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด หมูที่ 2 บ้านรองธาร จํานวน 316,300 บาท

 - กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ยาว 144.00 เมตร 
สถานที่ดําเนินการ : ซอยเนรมิตร
    จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q588161   2196194
    จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q588282   2196276
     *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5  
ลําดับที่ 13  หน้า แบบ ผ.02/56
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3) โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด หมูที่ 3 บ้านทาสาย จํานวน 350,000 บาท

 - กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ยาวรวม 170.00 เมตร
สถานที่ดําเนินการ : ถนนสายกลาง (สาย อบจ.ชร 1-0047)
    จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q587955  2195571
    จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q587785  2195565
     *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานเคหะ 
และชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 7 หน้า แบบ ผ.02/4

4) โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.(ทอคู) หมูที่ 4 บ้านแมลาว จํานวน 350,000 บาท

 - วางทอระบายน้ํา คสล. ศก. 1.00 เมตร จํานวน 44 ทอน 
พร้อมบอพัก จํานวน 3 จุด
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
สถานทีดําเนินการ : ลําเหมืองสาธารณะ  ซอยเกษตร
    จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 588583  2195763
    จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 588621  2195805
     *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/2

5) โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด หมูที่ 5 บ้านหนองยาว จํานวน 206,000 บาท

 - กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ระยะทางรวม 100.00 เมตร  
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 3  หมูที่ 5 หนองยาว
    จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q589525  2195009
    จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q589519   2195104
     *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 40
หน้า แบบ ผ.02/64
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6) โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 6 บ้านหัวดอย จํานวน 349,300 บาท

 - กอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา
600.00 ตร.ม. พร้อมดินถมไหลทางตามสภาพ
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 5/2
    จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q591818  2191860    
    จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q591871  2191716
     *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5  
ลําดับที่ 48  หน้า แบบ ผ.02/66

7) โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด หมูที่ 8 บ้านห้วยบง จํานวน 361,000 บาท

 - กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ระยะทางรวม 175.00 เมตร
สถานที่ดําเนินการ : ถนนแยกชลประทาน (แยกอโศก) 
หมูที่ 8 บ้านห้วยบง
    จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q585030    2192978
    จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q585118    2193166
     *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 62
หน้า แบบ ผ.02/71
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8) โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว จํานวน 349,200 บาท

 - กอสร้างถนน คสล. หมูที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 200.00 ตร.ม.
พร้อมดินถมไหลทางตามสภาพ
สถานที่ดําเนินการ : ซอยสมเด็จ
    จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q587443  2189807
    จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q587446  2189860
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 400.00 ตร.ม.
พร้อมดินถมไหลทางตามสภาพ
สถานที่ดําเนินการ : ซอยสระหลวง
    จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q588120  2190509
    จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q588025  2190537
     *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5  
ลําดับที่ 69 หน้า แบบ ผ.02/73
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9) โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม จํานวน 183,500 บาท

 - กอสร้างถนน คสล.  จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 148.00 เมตร
พร้อมดินถมไหลทางตามสภาพ
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 3/3
    จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q591283  2194657
    จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q591306  2194635
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 165.00 เมตร
พร้อมดินถมไหลทางตามสภาพ
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 3/2
    จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q591395  2194458
    จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q591435  2194463
     *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 81
หน้า แบบ ผ.02/77

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1) โครงการปรับปรุง ตอเติมโรงจอดรถเทศบาลตําบลทาสาย จํานวน 148,000 บาท

-ปรับปรุงตอเติมโรงจอดรถ โดยเสริมเหล็กมุงแผนหลังคาเมทัลชีล
ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.40 เมตร ยาว 42.00 เมตร
ที่พิกัด 47Q589903    2195279
สถานที่ดําเนินการ : โรงจอดรถ เทศบาลตําบลทาสาย
     *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5
ลําดับที่ 6  หน้า แบบ ผ.02/4
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2) โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตําบลทาสาย จํานวน 205,000 บาท

 - ตอเติมอาคารขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร
สถานที่ดําเนินการ : อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตําบลทาสาย
บริเวณพิกัด 47Q588848 ตะวันออก UTM 2195340 เหนือ
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 125
หน้า แบบ ผ.02/90

3) โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคารอเนกประสงค์ หมูที่ 7 บ้านปาหัด จํานวน 355,000 บาท

 - ปรับปรุงและตอเติมอาคารอเนกประสงค์
จํานวน 2 หลัง ประกอบด้วย
1)ปริมาณงานหลังที่ 1 : ปรับปรุงอาคารขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 15.00 เมตร
2)ปริมาณงานหลังที่ 2 : ตอเติมอาคารขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 6.00 เมตร
บริเวณพิกัด 47Q587364 ตะวันออก 2195069 เหนือ
สถานที่ดําเนินการ : อาคารอเนกประสงค์
หมูที่ 7 บ้านปาหัด
   *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5 
ลําดับที่ 55 หน้า แบบ ผ.02/68
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4) โครงการปรับปรุงอาคารห้องเก็บของเทศบาลตําบลทาสาย จํานวน 57,000 บาท

 -ปรับปรุงอาคารห้องเก็บของเทศบาลตําบลทาสาย
1. ติดตั้งผนังเบา 13.00 ตร.ม.
2. ติดตั้งฝ้าเพดาน 60.00 ตร.ม.
3. ประตู 2 ชุด
สถานที่ดําเนินการ : อาคารห้องเก็บของเทศบาลตําบลทาสาย
    ที่พิกัด 47Q589889  2195310
     *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 127
หน้า แบบ ผ.02/91

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

1) คาจ้างสํารวจ  คาจ้างออกแบบ หรือคาจ้างควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก  เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง  เชน 
คาจ้างสํารวจ  คาจ้างออกแบบ  หรือคาจ้างควบคุมงาน 
ตลอดจนคาจ้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับ
งานออกแบบ และกอสร้าง
    *ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 494,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 494,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ในการขยายเขตจําหนายไฟฟ้า
แรงต่ําหรือพัฒนาระบบไฟฟ้าภายในหมูบ้าน หมูที่ 5 บ้านหนองยาว

จํานวน 144,000 บาท

 - อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย
เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสองสวาง (ไฟกิ่ง) 
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 5 บ้านหนองยาว
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 3/2  หมูที่ 5 หนองยาว
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 41
หน้า แบบ ผ.02/64

2) อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ในการขยายเขตหรือพัฒนา
ระบบประปาภายในหมูบ้าน หมูที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม

จํานวน 350,000 บาท

 - อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย
ตามโครงการขยายเขตและพัฒนาระบบประปา
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม สําหรับขยายเขต
หรือพัฒนาระบบประปาภายในหมูบ้าน หมูที่ 10 
บ้านห้วยฮ้อม
สถานที่ : ซอย 2/2, ซอย 9, ซอย 10, ซอย 4/1 และ
ถนนสายหลัก 
(โดยเรียงลําดับสถานที่ที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา)
   *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 75
หน้า แบบ ผ.02/75
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 344,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 149,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 149,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) โครงการสงเสริมอาชีพประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมอาชีพประชาชนตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
  1)กิจกรรมที่ 1 ทําขนมจีบ ซาลาเปา
  2)กิจกรรมที่ 2 ศิลปะผูกผ้างานพิธีตาง ๆ
  3)กิจกรรมที่ 3 ทําบายศรี
  4)กิจกรรมที่ 4 ทําพวงหรีด ดอกไม้จันทน์
  5)กิจกรรมที่ 5 เลี้ยงจิ้งหรีด
  6)กิจกรรมที่ 6 พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กลุมวิสาหกิจชุมชน
ทาสายวิวปุย
เชน คาป้าย คาอาหารกลางวัน คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุสาธิต 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับการฝึกอบรมตามโครงการนี้
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับที่ 2 หน้า แบบ ผ.02/51
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2) โครงการตลาดนัดประชารัฐ เพื่อชุมชนตําบลทาสาย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมตลาดนัดประชารัฐเพื่อชุมชน
ตําบลทาสาย เชน คาสื่อประชาสัมพันธ์ คาป้าย คาจัดสถานที่ 
คาเครื่องเสียง ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
จําเป็นสําหรับโครงการนี้
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลําดับที่ 6 หน้า แบบ ผ.02/52

3)โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลทาสาย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยาภาพเด็กและ
เยาวชนตําบลทาสาย เชน คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวัน คาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ 
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 18 หน้า แบบ ผ.02/9
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4)โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรีตําบลทาสาย จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุมพัฒนาสตรีตําบลทาสาย เชน คาป้าย คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์
ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 3 หน้า แบบผ.02/6
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5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อบูรณาการ สงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน 
การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือขายองค์กรชุมชนและสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนําข้อมูลมาจัดทํา
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
รวมทั้งการสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยตั้งแตระดับตําบล
และสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน
เชน คาใช้จายในการจัดประชุมสัมมนาเพื่อจัดทําแผนชุมชน 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทต.ทาสาย ของคณะกรรมการชุดตาง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผน หรือฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องของ
การจัดทําแผน
    - เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาเข้าปกและเย็บเลมเอกสาร ฯลฯ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ลําดับที่ 2  หน้า แบบ ผ.02/20
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6) โครงการพลังสตรีและครอบครัวกับการพัฒนาชุมชน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมพลังสตรีและครอบครัว
เพื่อการพัฒนาชุมชน  เชน คาป้าย คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร 
คาวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 2 หน้า แบบผ.02/6
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งบเงินอุดหนุน รวม 195,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 195,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

1) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม คาวัสดุสาธิต  คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 4 หน้า แบบ ผ.02/6   
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10) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม คาวัสดุสาธิต  คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 13 หน้า แบบ ผ.02/9   
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11) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม คาวัสดุสาธิต  คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 14 หน้า แบบ ผ.02/9   
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12) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม คาวัสดุสาธิต  คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 15 หน้า แบบ ผ.02/9   
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13) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 13 บ้านเวียงกลาง ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม คาวัสดุสาธิต  คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 16 หน้า แบบ ผ.02/9   
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2) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 2 บ้านรองธาร ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม คาวัสดุสาธิต  คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 5 หน้า แบบ ผ.02/6   
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3) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 3 บ้านทาสาย ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม คาวัสดุสาธิต  คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 6 หน้า แบบ ผ.02/7   
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4) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 4 บ้านแมลาว ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม คาวัสดุสาธิต  คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 7 หน้า แบบ ผ.02/7   
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5) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 5 บ้านหนองยาว ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม คาวัสดุสาธิต  คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 8 หน้า แบบ ผ.02/7   
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6) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 6 บ้านหัวดอย ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม คาวัสดุสาธิต  คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 9 หน้า แบบ ผ.02/7   
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7) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 7 บ้านปาหัด ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม คาวัสดุสาธิต  คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 10 หน้า แบบ ผ.02/7   
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8) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 8 บ้านห้วยบง ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม คาวัสดุสาธิต  คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 11 หน้า แบบ ผ.02/7   
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9) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์
การอบรม คาวัสดุสาธิต  คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
    2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
    3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 12 หน้า แบบ ผ.02/9   
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 205,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) โครงการจัดการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาสาย จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาให้กับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาสาย เพื่อความสามัคคี 
สงเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงและเพิ่มทักษะ
การเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียน เพื่อจายเป็น
คาจัดสถานที่ คาป้าย คาเหรียญรางวัล เงินรางวัล 
วัสดุกีฬาในการแขงขัน ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
มฐ 2, มฐ 3
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานกีฬาและนันทนาการ(00262)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 16 หน้า แบบ ผ.02/37
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2) โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ์ตําบลทาสาย จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ์
ตําบลทาสาย "ประชาชนและเยาวชนตําบลทาสาย" ประจําปี 2563 
โดยจายเป็นคาจัดเตรียมสถานที่ คาเครื่องเสียง  คาอุปกรณ์กีฬา
คาตอบแทนคณะกรรมการ คาตอบแทนชุดการแสดง 
คาเชาและจัดเตรียมสถานที่  คาตอบแทนวงดุริยางค์ 
คาเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่สนาม คาป้าย คาวัสดุในการจัดเตรียม
สนามแขงขัน คาจัดซื้อถ้วยรางวัล  เงินรางวัล 
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานกีฬาและนันทนาการ(00262)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 18 หน้า ผ.02/38

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุคงทน ได้แก  หวงยาง  ลูกฟุตบอล  ลูกปิงปอง  ไม้ตีปิงปอง
ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน  ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส
เชือกกระโดด  ดาบสองมือ  ตะกร้อ  ตะกร้าหวายแชร์บอล  
ตาขายกีฬา เชน ตาขายตะกร้อ นกหวีด  นาฬิกาจับเวลา  นวม  
ลูกทุมน้ําหนัก  เสาตาขายกีฬา เชน เสาตาขายวอลเลย์บอล  
หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 653,900 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 263,900 บาท
ค่าใช้สอย รวม 263,900 บาท
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 42,500 บาท

1) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ
วันแมแหงชาติ       จํานวน  12,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายที่ในการจัดกิจกรรมฯ เชน คาจัดเตรียมสถานที่
คาป้าย คาเครื่องเสียง คาเครื่องราชสักการะ คาเกียรติบัตร
คาตอบแทนชุดการแสดง ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
โครงการนี้
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 2 หน้า แบบ ผ.02/35

2) โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช จํานวน  6,500 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายที่ในการจัดกิจกรรมฯ เชน คาจัดเตรียมสถานที่
คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดซื้อจัดจ้างทําพวงมาลา ฯลฯ  
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263) 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 3 หน้า แบบ ผ.02/35

3) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว  วันเฉลิมพระชนมพรรษา"28 กรกฎาคม"
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จํานวน  12,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายที่ในการจัดกิจกรรมฯ เชน คาจัดเตรียมสถานที่
คาป้าย คาเครื่องเสียง คาเครื่องราชสักการะ คาเกียรติบัตร
คาตอบแทนชุดการแสดง ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
โครงการนี้
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 24 หน้า แบบ ผ.02/40

4) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
จํานวน  12,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายที่ในการจัดกิจกรรมฯ เชน คาจัดเตรียมสถานที่
คาป้าย คาเครื่องเสียง คาเครื่องราชสักการะ คาเกียรติบัตร
คาตอบแทนชุดการแสดง ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
โครงการนี้
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 19 หน้า แบบ ผ.02/38
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)โครงการลานวัฒนธรรมตําบลทาสาย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการลานวัฒนธรรม เชน
เชน คาจ้างเหมาตกแตงสถานที่ เวที คาเครื่องเสียง คาจ้างการแสดง
คาป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ คาเกียรติบัตร เงินรางวัล
การแขงขัน  คาวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ลําดับที่ 20 หน้า แบบ ผ.02/38

10)โครงการน้อมลํารึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เชน คาจ้างหมา
จัดเตรียมสถานที่ เวที คาจัดทําเครื่องราชสักการะ 
คาป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ คาป้ายประชาสัมพันธ์ 
คาวัสดุอุปกรณ์สําหรับโครงการ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 13  หน้า แบบ ผ.02/37
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2)โครงการสงเสริมทักษะชีวิต สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 25,700 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมทักษะชีวิต
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เชน คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์สําหรับโครงการฯลฯ 
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 11 หน้า แบบ ผ.02/36 

3)โครงการจัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา จํานวน 1,500 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายที่ในการจัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ
เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจําปี เชน คาป้าย และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่  3  ลําดับที่  5 หน้าแบบ ผ.02/35
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4)โครงการจัดงานประเพณีหลอเทียนพรรษาและแหเทียนพรรษาวันเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมหลอเทียนพรรษาและ
แหเทียนพรรษาประจําปี เชน คาจ้างเหมาจัดและตกแตงสถานที่
คาวัสดุและคาตกแตงรถแหเทียนพรรษา คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สําหรับหลอเทียน คาป้าย คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาแบบพิมพ์
หลอเทียนฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 7 หน้า แบบ ผ.02/36

5) โครงการอุ้ยสอนหลานสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น จํานวน 1,200 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกบอรมให้ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เชน คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี้
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
มฐ 2, มฐ 3
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  3 
ลําดับที่ 15 หน้า แบบผ.02/37
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6) โครงการหนูน้อยนักธรรมปฏิบัติกิจกรรมชวงเทศกาลเข้าพรรษา จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาตําบลทาสาย เชน
คาป้าย คาตอบแทนพระวิทยากร ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี้
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแหงชาติ
มฐ 2, มฐ 3 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
   *ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263) 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 46 หน้า แบบ ผ.02/44 

7) โครงการคาใช้จายในการจัดงานหรือรวมงานรัฐพิธี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานหรือรวมงานรัฐพิธีในระดับอําเภอ
ระดับจังหวัด  เชน คาจัดทําเครื่องราชสักการะ  คาป้าย  
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ 
ตลอดจนคาจายใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 25  
หน้า แบบ ผ.02/40
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8)โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เชน คาจ้างเหมาจัดและตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ์ คาป้าย 
คาป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับโครงการนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 8 หน้า แบบ ผ.02/36

9)โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตรและวันพอแหงชาติ

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพอแหงชาติ 
เชน คาจ้างหมาจัดเตรียมสถานที่ เวที และประตูทางเข้า 
การจัดตกแตงไม้ดอกไม้ประดับ คาเครื่องเสียง คาจัดทํา
เครื่องราชสักการะ คาป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 
คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาป้ายโครงการ คาเกียรติบัตร 
คาวัสดุอุปกรณ์สําหรับโครงการฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี้    
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา 
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559
     *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 22 
หน้า แบบ ผ.02/39
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งบเงินอุดหนุน รวม 390,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 390,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการดําเนินงานและ
สนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมของสวนราชการและองค์กร จังหวัดเชียงราย

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการดําเนินงานและสนับสนุนการดําเนินงาน
จัดกิจกรรมฯ เชน กิจกรรมงานพอขุนฯ,กิจกรรมรัฐพิธีตาง ๆ 
ของอําเภอเมือเชียงราย ประจําปี 2563 เชน คาจัดขบวน 
คาจัดนิทรรศการ  คาจัดเครื่องสักการะ  คาเชาชุดเครื่องเสียง 
คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมงานพอขุนเม็งรายมหาราช
กิจกรรมงานสงกรานต์  กิจกรรมไหว้สาแมฟ้าหลวงและ
สรงน้ําพระธาตุดอยตง และกิจกรรมรัฐพิธีตาง ๆ เชน 
วันปิยะมหาราช วันพอ วันแม ฯลฯ
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 40 หน้า แบบ ผ.02/43
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2) อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุดอยตุง ตามกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
 -กิจกรรมปฏิบัติธรรม
 -กิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญ
 -พิธีสืบชะตาหลวงล้านนา
 -พิธีตักน้ําทิพย์ พิธีสมโภชน้ําทิพย์
 -พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
 -ขบวนแหเครื่องสักการะและอัญเชิญน้ําสรงพระราชทาน
 -กิจกรรมขบวนแหแบบล้านนา และขบวนชาติพันธุ์ฯ
 -พิธีถวายเครื่องสักการะแบบล้านนา และการถวายตุง
 -พิธีสรงน้ําพระราชทาน และหมผ้ารอบพระธาตุดอยตุง
ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 63 หน้า แบบ ผ.02/49
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เงินอุดหนุนเอกชน

1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ ของหมูบ้าน 
ได้แก กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ หรือกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน 
ตลอดจนที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 26 หน้า แบบ ผ.02/40

10) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ ของหมูบ้าน 
ได้แก กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ หรือกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน 
ตลอดจนที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   1) กิจกรรมบวชปา
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมทําบุญขุนน้ํา
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 36 หน้า แบบ ผ.02/42
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11) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ ของหมูบ้าน 
ได้แก กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ หรือกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน 
ตลอดจนที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 37 หน้า แบบ ผ.02/42

12) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ ของหมูบ้าน 
ได้แก กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ หรือกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน 
ตลอดจนที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 38 หน้า แบบ ผ.02/43
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13) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 13 บ้านเวียงกลาง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ ของหมูบ้าน 
ได้แก กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ หรือกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน 
ตลอดจนที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 39 หน้า แบบ ผ.02/43

2) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านรองธาร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ ของหมูบ้าน 
ได้แก กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ หรือกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน 
ตลอดจนที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 27 หน้า แบบ ผ.02/40
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3) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 บ้านทาสาย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ ของหมูบ้าน 
ได้แก กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ หรือกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน 
ตลอดจนที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 28 หน้า แบบ ผ.02/41

4) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้านแมลาว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ ของหมูบ้าน 
ได้แก กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ หรือกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน 
ตลอดจนที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 29 หน้า แบบ ผ.02/41
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5) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 บ้านหนองยาว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ ของหมูบ้าน 
ได้แก กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ หรือกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน 
ตลอดจนที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 30 หน้า แบบ ผ.02/41

6) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6 บ้านหัวดอย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ ของหมูบ้าน 
ได้แก กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ หรือกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน 
ตลอดจนที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 31 หน้า แบบ ผ.02/41
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7) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านปาหัด จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ ของหมูบ้าน 
ได้แก กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ หรือกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน 
ตลอดจนที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 32 หน้า แบบ ผ.02/41

8) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านห้วยบง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ ของหมูบ้าน 
ได้แก กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ หรือกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน 
ตลอดจนที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 33 หน้า แบบ ผ.02/42
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9) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ ของหมูบ้าน 
ได้แก กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ หรือกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน 
ตลอดจนที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   1) กิจกรรมวันลอยกระทง   
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมวันสงกรานต์
       การเบิกจาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 34 หน้า แบบ ผ.02/42

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

1)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลทาสาย จํานวน 10,000 บาท

- ตามโครงการอนุรักษ์ สงเสริม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ 
เชน กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมแหเทียน
พรรษา กิจกรรมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีตาง ๆ ภายในตําบลทาสาย ตลอดจนที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
   เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ คาเครื่องไทยทานและ
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 42 หน้า แบบ ผ.02/44
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10) อุดหนุนวัดปาธรรมะประทีป จํานวน 10,000 บาท

- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วันสําคัญทางศาสนา  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
ประเพณีตาง ๆ เชน วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา,
วันเข้าพรรษา, วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณี
ทางศาสนา ฯลฯ เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ 
คาเครื่องไทยทานและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 60 หน้า แบบ ผ.02/48

11) อุดหนุนวัดเวียงกลาง จํานวน 10,000 บาท

- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วันสําคัญทางศาสนา  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
ประเพณีตาง ๆ เชน วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา,
วันเข้าพรรษา, วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณี
ทางศาสนา ฯลฯ เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ 
คาเครื่องไทยทานและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 61 หน้า แบบ ผ.02/48
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12) อุดหนุนวัดพระธาตุเกาะแก้ว จํานวน 10,000 บาท

- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วันสําคัญทางศาสนา  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
ประเพณีตาง ๆ เชน วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา,
วันเข้าพรรษา, วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณี
ทางศาสนา ฯลฯ เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ 
คาเครื่องไทยทานและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 64 หน้า แบบ ผ.02/49

2) อุดหนุนวัดรองธาร จํานวน 10,000 บาท

- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วันสําคัญทางศาสนา  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
ประเพณีตาง ๆ เชน วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา,
วันเข้าพรรษา, วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณี
ทางศาสนา ฯลฯ เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ 
คาเครื่องไทยทานและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 52 หน้า แบบ ผ.02/46
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3) อุดหนุนวัดศรีสุพรรณ จํานวน 10,000 บาท

- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วันสําคัญทางศาสนา  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
ประเพณีตาง ๆ เชน วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา,
วันเข้าพรรษา, วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณี
ทางศาสนา ฯลฯ เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ 
คาเครื่องไทยทานและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 53 หน้า แบบ ผ.02/46

4) อุดหนุนวัดสถาน จํานวน 10,000 บาท

- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วันสําคัญทางศาสนา  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
ประเพณีตาง ๆ เชน วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา,
วันเข้าพรรษา, วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณี
ทางศาสนา ฯลฯ เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ 
คาเครื่องไทยทานและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 54 หน้า แบบ ผ.02/46
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5) อุดหนุนวัดศรีดอนชัย จํานวน 10,000 บาท

- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วันสําคัญทางศาสนา  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
ประเพณีตาง ๆ เชน วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา,
วันเข้าพรรษา, วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณี
ทางศาสนา ฯลฯ เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ 
คาเครื่องไทยทานและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 55 หน้า แบบ ผ.02/46

6) อุดหนุนวัดปาเขื่อนแก้ว จํานวน 10,000 บาท

- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วันสําคัญทางศาสนา  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
ประเพณีตาง ๆ เชน วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา,
วันเข้าพรรษา, วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณี
ทางศาสนา ฯลฯ เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ 
คาเครื่องไทยทานและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 56 หน้า แบบ ผ.02/47
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7) อุดหนุนคริสตจักรเขื่อนแก้ว จํานวน 10,000 บาท

- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วันสําคัญทางศาสนา เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
ประเพณีตาง ๆ /วันสําคัญและประเพณีทางศาสนาคริสต์ ฯลฯ 
เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ และคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 57 หน้า แบบ ผ.02/47

8) อุดหนุนคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เขื่อนแก้ว จํานวน 10,000 บาท

- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วันสําคัญทางศาสนา เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
ประเพณีตาง ๆ /วันสําคัญและประเพณีทางศาสนาคริสต์ ฯลฯ 
เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ และคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 58 หน้า แบบ ผ.02/47
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9) อุดหนุนวัดปาหัวดอย จํานวน 10,000 บาท

- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วันสําคัญทางศาสนา  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
ประเพณีตาง ๆ เชน วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา,
วันเข้าพรรษา, วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณี
ทางศาสนา ฯลฯ เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ 
คาเครื่องไทยทานและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 59 หน้า แบบ ผ.02/47

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 16,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 16,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 16,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) โครงการสงเสริมกิจกรรมทางการเกษตรตําบลทาสาย จํานวน 11,500 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรม
ทางการเกษตรตําบลทาสาย  เชน คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ตลอดจน
คาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ  คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น  
สําหรับกิจกรรม
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการเกษตร(00320)
งานสงเสริมการเกษตร(00321) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ลําดับที่ 8  
หน้า แบบ ผ.02/109   
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2) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงตามหลักธรรมาภิบาล เชน คาป้าย คาพันธุ์สัตว์น้ํา ตลอดจน
คาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ  คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น  
สําหรับกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
  1.กิจกรรมการรณรงค์ห้ามจับปลาในฤดูปลาวางไข
  2.กิจกรรมปลอยพันธุ์สัตว์น้ํา และกิจกรรมอื่น ฯลฯ
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการเกษตร
(00320)งานสงเสริมการเกษตร(00321) สอดคล้องกับแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับที่ 2
หน้าแบบ ผ.02/107  
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 98,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 98,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 98,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เชน คาวัสดุอุปกรณ์  คาป้าย 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสนับสนุนการจัดทํา
ระบบบันทึกข้อมูล และคาตอบแทนวิทยากร ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
     1. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
     2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการเกษตร(00320)
งานอนุรักษ์แหลงน้ําและปาไม้(00322)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ลําดับที่ 6 
หน้า แบบ ผ.02/108
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2)โครงการป้องกันไฟปาตําบลทาสาย จํานวน 25,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอนุรักษ์ปาต้นน้ํา การป้องกันและ
ระงับไฟปา  เชน คาจ้าง/คาตอบแทนทําแนวกันไฟ  ดับไฟปา  
เดินสํารวจปาและการรณรงค์ สงเสริมกิจกรรมปลูกปา  และ
คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เชน ไม้ตบไฟ ถังฉีดน้ําดับไฟปา ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
2) เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรม/ให้ความรู้อาสาสมัคร
ป้องกันไฟปาตําบลทาสาย เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ์
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาตอบแทนวิทยากร
ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
3) เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ตําบลทาสาย
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการเกษตร(00320)
งานอนุรักษ์แหลงน้ําและปาไม้(00322)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ลําดับที่ 1
หน้า แบบ ผ.02/107
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3) โครงการสร้างความชุมชื้นคืนผืนปา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสร้างความชุมชื้นคืนผืนปา
เชน คาป้าย วัสดุอุปกรณ์อื่น  คาอาหารกลางวัน  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับจัดทําฝายชะลอน้ํา
ตลอดจนคาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ ในการจัดทําฝายต้นน้ําลําธาร
ตามแนวพระราชดําริฯ เก็บกักน้ําเพื่อใช้ในการเกษตร ฯลฯ 
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
และจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการเกษตร(00320)
งานอนุรักษ์แหลงน้ําและปาไม้(00322) สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ลําดับที่ 4 
หน้า แบบ ผ.02/108

4)โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

1) เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อฟื้นฟูปาไม้ตามสภาพธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดภาวะโลกร้อน เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
2) เพื่อเป็นการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติตามโครงการ "รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน"ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
    *ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการเกษตร
(00320)งานอนุรักษ์แหลงน้ําและปาไม้(00322) สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  
ลําดับที่ 5 หน้า แบบ ผ.02/108
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5) โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ เชน คาป้าย ตลอดจนคาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น  
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการเกษตร(00320)
งานอนุรักษ์แหลงน้ําและปาไม้(00322) สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับที่ 7  
หน้า แบบ ผ.02/108  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,901,180 บาท

งบกลาง รวม 18,901,180 บาท
งบกลาง รวม 18,901,180 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดเชียงราย
ให้กับผู้ประกันตนที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปในสังกัด ทต.ทาสาย ตลอดจนครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ทาสาย  ซึ่งกําหนดให้ฝายนายจ้าง
สมทบตามระเบียบหนังสือสั่งการที่กําหนด ดังนี้
    1.เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
    2.เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต.
ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนเงินทดแทน ซึ่งกําหนดให้
นายจ้างมีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนและชําระเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิคุ้มครองกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยทุพพลภาพ ตายเนื่องจาก
การทํางานให้แกนายจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศในราช
กิจจานุเษกษามีผลบังคับใช้ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2561
   *ตั้งจายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,272,000 บาท

- ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
   (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์
การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562) และได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ไว้แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได 
จํานวน 1,700 คน  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   1) อายุตั้งแต 60 - 69 ปี จํานวน 1,100 ราย ๆ ละ 600 บาท
       จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 7,920,000 บาท
   2) อายุตั้งแต 70 - 79 ปี จํานวน 400 ราย ๆ ละ 700 บาท
      จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 3,360,000 บาท
   3) อายุตั้งแต 80 - 89 ปี จํานวน 170 ราย ๆ ละ 800 บาท
       จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 1,632,000 บาท
   4) อายุตั้งแต 90 ปีขึ้นไป จํานวน 30 ราย ๆ ละ 1,000 บาท
       จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 360,000 บาท
    *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานงบกลาง
(00410)งานงบกลาง(00411)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลําดับที่ 1 หน้า  แบบ ผ.02/21
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,360,000 บาท

- ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก
คนพิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ย
ความพิการคนละ 800 บาทตอคนตอเดือน
   จํานวน 350 คน ๆ ละ 800 บาท /คน/ เดือน  จํานวน 12 เดือน
   (เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) 
เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการ
ตามข้อ 8 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์
การจายเงินเบี้ยความพิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
   *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานงบกลาง
(00410)งานงบกลาง(00411)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลําดับที่ 2 หน้า  แบบ ผ.02/21

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 432,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ในพื้นที่
ตําบลทาสาย โดยผู้ปวยต้องขึ้นทะเบียนถูกต้อง
    จํานวน 72 คน ๆ ละ 500 บาทตอเดือน  จํานวน 12 เดือน
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548
   *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานงบกลาง
(00410) งานงบกลาง(00411)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลําดับที่ 3 หน้า แบบ ผ.02/21
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สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในกรณีเรงดวนจําเป็นตามความเหมาะสม 
ซึ่งการอนุมัติให้จายเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้หนวยงาน
ที่มีความจําเป็นต้องใช้เงิน ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นให้ผู้บริหาร
พิจารณาวาหากไมได้รีบดําเนินการ หรือไมรับแก้ไขปัญหาจะเกิด
ความเสียหายตอสวนราชการหรือประชาชนอยางไร หรือตั้งจาย
เพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และกรณีฉุกเฉิน
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย  น้ําปาไหลหลาก  แผนดินถลม  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  วาตภัย
อัคคีภัย  ไฟปาและหมอกควัน  และโรคติดตอ ฯลฯ
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  

รายจายตามข้อผูกพัน

1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตําบลทาสาย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ตําบลทาสาย ในการบริหารกิจการและใช้จายในกิจการของกองทุนฯ 
โดย ทต.ทาสาย ได้รับโอนเงินคารายหัวตามจํานวนประชากร  
7,123 รายละ 45 บาท ให้เทศบาลขนาดกลางตั้งงบประมาณ
สมทบฯ ไมน้อยกวาร้อยละ 50 
   เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานงบกลาง(00410) 
งานงบกลาง(00411) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลําดับที่ 1 หน้าแบบ ผ.02/94   

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562  14:33:34 หน้า : 191/193



2) เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 58,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยในอัตรา
ไมน้อยกวาร้อยละเศษหนึ่งสวนหก หรือจํานวน 0.00167 
ของรายรับจริงประจําที่มีผานมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)ไมรวม
เงินอุดหนุนทุกประเภทเงินจายขาด และเงินกู้ โดยไมต้องปัดเศษ 
ให้ใช้ทศนิยมสองตําแหนง และจายคาสมัครเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทยหรือนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล 
   เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
พ.ศ.2545แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2546(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2547
(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2549(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2550(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551 
และ (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2552
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  

3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการ
ประชาชนออม 1 สวน องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นสมทบ 
1 สวน และรัฐบาล 1 สวน 
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 
0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานปรากฎในแผนงาน
งบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 1 
หน้า แบบ ผ.02/10
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 790,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) 
- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น(กบท.) โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณรายรับ
ในงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ไมรวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน 
(จํานวนทั้งสิ้น 39,500,000 บาท) 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 28,680 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จปกติลูกจ้างประจําที่ถายโอนสู
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นซึ่งจายจากเงินงบประมาณของ ทต.ทาสาย
รายเดือน ๆ ละ 2,389.32 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 28,671.84 บาท เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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