
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลทาสาย

อําเภอ เมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 19,103,320 บาท

งบบุคลากร รวม 10,237,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

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 และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
   *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

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 และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
   *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

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 และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
   *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

1. เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก ทต. 
   จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 10,080 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
   เป็นเงิน 120,960 บาท 
2. เงินคาตอบแทนที่ปรึกษานายก ทต.
   จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,200บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
    เป็นเงิน 86,400 บาท
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
   *ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท

1. เงินคาตอบแทนประธานสภา ทต. จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ
    15,840 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน   
    เป็นเงิน 190,080 บาท  
2. เงินคาตอบแทนรองประธานสภา ทต.
    จํานวน 1 อัตราๆ ละ 12,960 บาท/เดือน
    จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 155,520 บาท  
3. เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา ทต.จํานวน 10 อัตรา ๆ ละ
    10,080 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  
     เป็นเงิน 1,209,600 บาท
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน  
เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
   *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,389,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,803,000 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) เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลที่
ปฏิบัติงานสํานักปลัดและหนวยตรวจสอบภายใน 
ที่มีสิทธิตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด
    -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

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงหรือคาตอบแทน
รายเดือน 
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 2,058,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ ประกอบด้วย
  1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  8 อัตรา 
  2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  7  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 204,000 บาท

1)เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ ประกอบด้วย  
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา 
  - พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 7 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  
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งบดําเนินงาน รวม 7,166,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 521,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

1)  เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น 
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 50,000 บาท
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557    
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองงานจ้าง 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานตรวจการจ้างของ 
ทต.ทาสาย คณะกรรมการตรวจผลงานประเมินวิทยฐานะของ
องค์กรและพนักงานเทศบาล คาตอบแทนกรรมการดําเนินการ
สอบแขงขันคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
คาตอบแทนให้แก จนท.ผู้ตรวจแบบแปลนกอสร้างหรือ
ดัดแปลงอาคาร และคาตอบแทนอื่น ๆ ตามระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการกําหนดฯลฯ   จํานวน 100,000 บาท  
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาเบี้ยประชุม จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุม สําหรับคณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ฯลฯ
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 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 48,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิ์เบิกจายได้ตามระเบียบฯหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด
   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 4,844,300 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) โครงการพัฒนาชองทางการสื่อสารให้ประชาชนได้รับข้อมูลขาว
สารโดยทั่วถึงกัน

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 748,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ บุคคลในสวนสํานักปลัด
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

3) คาจ้างเหมาบริการ (คนงานคัดแยกขยะมูลฝอยและเก็บขนขยะมูล
ฝอย)

จํานวน 1,188,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ บุคคล นิติบุคคล 
หรือเอกชน ตลอดจนหนวยงานของรัฐ
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย เก็บขนขยะมูลฝอย 
และกําจัดขยะมูลฝอย 
   *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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4) คาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน 
แบบมีการยอ-ขยายปริมาณการถายขั้นต่ํา 10,000 แผน/เดือน
อัตรา 2,000 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 45,000 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 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซักฟอก คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน  
คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้งไฟฟ้า 
คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับ-
สัญญาณตาง ๆ รวมทั้งคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องฯลฯ   
   *ตั้งจายจากเงินรายได้
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9) คาระวางบรรทุก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาระวางบรรทุก/ตู้คอนเทรนเนอร์ขนสง
ขยะอันตรายสําหรับขนสงขยะอันตรายกําจัด  เชน 
หลอดไฟฟ้า กระป๋องสเปรย์แบบระเบิดได้ 
ภาชนะบรรจุสารเคมี  ซองกระสอบปุ๋ย แบตเตอรี่ 
ถายไฟฉาย เศษกระจกหรือแก้วที่ปนเปื้อนสารเคมี 
ขยะอิเล็คทรอนิกส์และขยะอันตรายอื่น ๆ ที่ปนเปื้อน
สารอันตรายจํานวน 4,000 กิโลกรัม
คาระวางบรรทุก  กิโลกรัมละ 25 บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
   -เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ
มูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 และตามหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563  09:23:26 หน้า : 11/217



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท

1)คารับรอง  จํานวน 30,000 บาท สําหรับจายเป็นคารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน 
เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ของ ทต.ทาสาย รวมทั้ง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝายปกครอง 
พนักงานเทศบาลที่เข้ารวมการต้อนรับคณะ  ทั้งนี้
หมายรวมถึงคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน
คาของขวัญหรือของที่ระลึก คาพิมพ์เอกสาร รวมถึงคาใช้จาย
และคาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง 
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

2) คาเลี้ยงรับรอง จํานวน 50,000 บาท สําหรับจายเป็น
คาเลี้ยงรับรอง คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการประชุมสภา ทต.
การประชุมผู้นําชุมชน การประชุมประชาคมระดับท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการสนับสนุนฯ 
คณะกรรมการติดตามฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ตามหนังสือ
ที่ทางราชการขอความอนุเคราะห์หรือสั่งการฯ สําหรับเลี้ยงรับรอง
ผู้เข้ารวมการประชุม/กิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่ตําบลทาสาย 
ตลอดจนการประชุมตาง ๆ ที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

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 และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

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
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11)โครงการศูนย์เรียนรู้และสาธิตเกษตรอินทรีย์ปุ๋ยหมักชีวภาพ จาก
ขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลทาสาย

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ โดยวิธีการ
ทําปุ๋ยหมัก และเป็นคาใช้จาย ในการสงเสริมและพัฒนา
ศูนย์สาธิตและเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพจาก
ขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลทาสาย รายละเอียดดังนี้ 
  1.คาจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําและบรรจุปุ๋ยหมัก 
  2.คาป้ายประชาสัมพันธ์ เชน ป้ายไวนิล แผนพับ สปอร์ตวิทยุ 
ป้ายสติ๊กเกอร์ ป้ายโฟมบอร์ด ป้ายโครงการ
  3.คาวัสดุในการกอสร้างและซอมแซมศูนย์ฯ ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ 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) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สําหรับคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้ชวยผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างฯ ทต.ทาสาย

จํานวน 25,300 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม สําหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้ชวยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
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) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/2
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13) โครงการให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง 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

14) โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการฝึกอบรมตามโครงการ
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) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ลําดับที่ 3 หน้า แบบ ผ.02/2
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2)โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 26,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดงานวันเทศบาลในการสงเสริม บทบาท
หน้าที่ของเทศบาลฯเนื่องในวันเทศบาล เชน กิจกรรม
ฝึกอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์สําหรับ
พนักงานเทศบาล สมาชิกสภา ทต. ฝายปกครอง และ
หัวหน้าสวนราชการตาง ๆ ในพื้นที่ เชน คาป้าย คาวัสดอุปกรณ์ 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร 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 17,000 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 สูการจัดการขยะ
อยางยั่งยืน

จํานวน 40,000 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  วีดิทัศน์  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 การจัดการ
มูลฝอยพ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 และตามหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น
   -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 136,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายดําเนินการบริหารจัดการขยะของเทศบาลฯ
รายละเอียด ดังนี้
1. คาทําป้าย แผนพับ ใบปลิวและสื่อประชาสัมพันธ์ 
    เชน สปอร์ตวิทยุ วีดีทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. คาจัดซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะและกําจัดขยะ
3. คาใช้จายในการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ รวบรวม 
    เก็บและกําจัดขยะมูลฝอย
4. คาใช้จายในการจัดฝึกอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน เชน 
    คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน 
    คาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม วัสดุสาธิต คาวิทยากร
    บรรยายการอบรม/ประชุม ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ 
    ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
   -เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยพ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 และตามหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น
   -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 เชน คาทําป้าย แผนพับ 
เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จําเป็น
สําหรับโครงการนี้
   -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)โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน กรรมการหมูบ้าน 
ผู้นําหมูบ้านและบุคลากรในตําบลทาสาย

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) โครงการดําเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการดําเนินการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ  คาวัสดุ เอกสารสําหรับ
การเลือกตั้ง คาใช้จายในการฝึกอบรมคณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง คาจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง คาจัดพิมพ์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คาป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ตลอดจนคาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675
ลงวันที่ 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
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพื้นที่ตําบลทาสายให้เป็น
เมืองนาอยู

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

- เพื่อจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของทุกสวน
ในกรณีการซอมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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 รถเข็น
เครื่องพนหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า เครื่องพนยา 
รถพยาบาลฉุกเฉิน เครื่องเปาใบไม้  เรือท้องแบน
เทรลเลอร์ลากจูง และคาครุภัณฑ์อื่นที่มีการจัดซื้อระหวางปี 
หรือคาครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
3) ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
   *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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ค่าวัสดุ รวม 1,061,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 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  สมุดประวัติ
ข้าราชการ  แบบพิมพ์  ผ้าสําลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง  ของใช้ในการ
บรรจุหีบหอ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน 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  สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์,
จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก ดอกลําโพง แผงวงจร
ผังแสดงวงจรตาง ๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
  *สําหรับซอมแซมหรือติดตั้งในสวนของสํานักงาน  ตลอดจน
ในอาคารสถานที่ตาง 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 70,000 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 สําหรับรถยนต์
สวนกลาง และรถจักรยานยนต์  รถโดยสาร(12ที่นั่ง) 
รถบรรทุกขยะ รถ อปพร. รถบรรทุกน้ําฯ รถกระเช้าไฟฟ้า 
รถยนต์(รถตู้) รถพยาบาลฉุกเฉิน รถบรรทุก(ดีเซล)
รถกระบะเทท้ายเอนกประสงค์ รถเข็นฯลฯ 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 
*สําหรับครุภัณฑ์ประเภทอื่นที่ดําเนินการจัดซื้อระหวาง
ปีงบประมาณ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท 
1) วัสดุคงทน ได้แก เคียว  สปริงเกลอร์(Sprinkler)  จอบหมุน  
จานพรวน  ผานไถกระทะ  คราดซี่พรวนดินระหวางแถว  
เครื่องดักแมลง  ตะแกรงรอนเบนโธส อวน(สําเร็จรูป) 
กระชัง ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ปุ๋ย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์  อาหารสัตว์   พืชและสัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา  
น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา (อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช
เชน ใบมีด เชือก) ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก   หน้ากากป้องกัน
แก๊สพิษ ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  *ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563  09:23:26 หน้า : 29/217



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 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 8,200 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 8,000 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 740,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าอาคารสํานักงาน 
ศาลาอเนกประสงค์ (บริเวณหนองน้ําสาธารณะหนองบัว)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทาสาย อาคารตลาดชุมชน 
ทต.ทาสาย และคากระแสไฟฟ้าสถานที่อื่น ๆ ที่จําเป็น
ต้องจายเนื่องจากอยูภายใต้การกํากับดูแลและอยูใน
ความรับผิดชอบของ ทต.ทาสาย 
  *ตั้งจายจากเงินรายได้

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้น้ําประปาภายในอาคารสํานักงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อาคารตลาดชุมชน ตลอดจนคาน้ําประปา
สถานที่อื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจายซึ่งอยูในความรับผิดชอบหรือ
การกํากับดูแลของ ทต.ทาสาย 
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ของ ทต.ทาสาย เชน  
โทรศัพท์ภายในสํานักงาน  โทรศัพท์เคลื่อนที่ และรวมถึง
คาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง
คาเชาเลขหมายโทรศัพท์ คาบํารุงรักษาสาย  ซึ่งจําเป็น
ต้องใช้ในการติดตอราชการกับบุคคลและหรือ
หนวยงานตาง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงาน   
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

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 1,517,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,517,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
ชนิดบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 หลัง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1)ขนาดกว้าง 3.40 เมตร ความสูง 2.25 เมตร
     ความลึก 0.45 เมตร
  2)ทําด้วยไม้ 
  3)มีจํานวนชั้นวาง 7 ชั้น
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4 ลําดับที่ 1 
หน้า แบบ ผ.03/1

โต๊ะทํางาน สําหรับผู้บริหารและหัวหน้าสวนราชการ จํานวน 37,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโต๊ะทํางาน สําหรับผู้บริหาร
และหัวหน้าสวนราชการ จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 18,500 บาท
เป็นเงินจํานวน 37,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน
  1)โต๊ะหน้า  ขนาด 200x100x76 ซม.
  2)โต๊ะข้าง  ขนาด 135x40x76 ซม.
  3)ตู้ลิ้นชัก  ขนาด 39.5x47.5x57 ซม.
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ลําดับที่ 2 
หน้า แบบ ผ.03/1
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โทรศัพท์พื้นฐาน ชนิดตั้งบนโต๊ะ จํานวน 1,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโทรศัพท์พื้นฐาน 
ชนิดตั้งบนโต๊ะ จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
   1)โทรศัพท์ระบบสายเดี่ยว ชนิดตั้งบนโต๊ะ 
   2)ปรับระดับเสียงกริ่ง
   3)ปรับระดับเสียงสนทนา 
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 6 หน้า แบบ ผ.03/1

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถยนต์สวนกลาง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต์

จํานวน 1,364,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซีหรือกําลังเครื่องยนต์
สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
2) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
3) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ 
4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสงและพนกันสนิม
    โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ลําดับที่ 2 
หน้า แบบ ผ.03/1
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ครุภัณฑ์กอสร้าง

รถเข็น จํานวน 4,900 บาท

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

โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว

จํานวน 17,600 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี(LED TV)
แบบ Smart TVระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล
ขนาด 48 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ
1920 x1080 พิกเซล
 2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ํา 48 นิ้ว
 3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
 4) สามารถเชื่อมตออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
 5) ชองตอ HDMI ไมน้อยกว่ํา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอ
สัญญาณภาพและเสียง
 6) ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับไฟล์ภาพ เพลง 
และภาพยนตร์
 7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
    เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ลําดับที่ 3 
หน้า แบบ ผ.03/1
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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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 โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
หรือดีกวา ดังนี้
    1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
    ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมี
    ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และ
    มีหนวยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)
    ไมน้อยกวา 10 แกน หรือ
    2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
    ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมี
    ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และ
    มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
    ความสามารถในการประมวลผลสูง
  -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
ขนาดไมน้อยกวา 8 GB
  -มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 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 หรือVGA จํานวนไมน้อยกวา
1 ชอง
  -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
  -สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi(IEEE802.11b, g, n, ac)
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และ Bluetooth
    เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 39 หน้า แบบ ผ.03/5

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท
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-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก 
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 9 MB
  - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
    หนวยความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
    2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
    หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
    ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
    ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
    3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
    ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
  - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
  - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง
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  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
    เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 37 หน้า แบบ ผ.03/5

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 8,600 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท
จํานวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 8,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
ไมน้อยกวา 19 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
  - มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมน้อยกวา 15 หน้าตอนาที(ppm)หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
    เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 43 หน้า แบบ ผ.03/6
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งบรายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจายอื่น

คาดําเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นกลางในการ
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการจ้างองค์กรหรือ
สถาบันการศึกษาที่เป็นกลางในการดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและภารกิจอื่น ๆ
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กร 
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย  ตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ของ อปท. ระดับอําเภอ

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร คาสาธารณูปโภค 
คาจ้างลูกจ้าง คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร์ 
คาวัสดุงานบ้านงานครัว คาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน คาครุภัณฑ์
สํานักงาน  คาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ปฏิบัติการฯ ดังกลาว
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องนั้น
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1
ลําดับที่ 11 หน้า แบบ ผ.02/4
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เงินอุดหนุนเอกชน

1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ ตาม
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์การอบรม คาป้าย 
สื่อประชาสัมพันธ์ คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจน
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับที่ 11 
หน้า แบบ ผ.02/101
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10) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม ตาม
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณ์การอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ 
คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *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 ตาม
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณ์การอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ 
คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับที่ 21 
หน้า แบบ ผ.02/104
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12) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ตาม
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณ์การอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ 
คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *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 ตาม
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณ์การอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ 
คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับที่ 23 
หน้า แบบ ผ.02/104
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2) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านรองธาร ตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณ์การอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ 
คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *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 ตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณ์การอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ 
คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับที่ 13 
หน้า แบบ ผ.02/102

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563  09:23:26 หน้า : 50/217



4) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้านแมลาว ตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณ์การอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ 
คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับที่ 14 
หน้า แบบ ผ.02/102

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563  09:23:26 หน้า : 51/217



5) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 บ้านหนองยาว ตาม
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณ์การอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ 
คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับที่ 15 
หน้า แบบ ผ.02/102

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563  09:23:26 หน้า : 52/217



6) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6 บ้านหัวดอย ตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณ์การอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ 
คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *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 ตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณ์การอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ 
คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับที่ 17 
หน้า แบบ ผ.02/103
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8) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านห้วยบง ตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณ์การอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ 
คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *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 ตาม
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณ์การอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ 
คาจ้างเหมารถยนต์ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7  ลําดับที่ 19 
หน้า แบบ ผ.02/103
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งานบริหารงานคลัง รวม 6,090,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,774,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,774,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,949,000 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 699,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้  ประกอบด้วย
   1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา
   2. พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 5 อัตรา
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

1)เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ ประกอบด้วย
    - พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
    - พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  5 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 
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งบดําเนินงาน รวม 1,083,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 307,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น 
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
กองคลัง
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาเชาบ้าน จํานวน 180,000 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
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 67,600 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 616,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ บุคคลในสวนกองคลัง
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

2) คาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน 
แบบมีการยอ-ขยาย ปริมาณการถายขั้นต่ํา10,000 แผน/เดือน
อัตรา 2,000 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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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

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 300,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจ้างเหมาในการจัดทําแผนที่ภาษีของเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ ทต.ทาสาย โดยจายเป็นคาถายระวางที่ดิน  
คาถายโฉนดที่ดิน ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
   *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/1
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3)โครงการอบรมด้านกฎหมายเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมด้านกฎหมาย เชน ภาษีป้าย 
ภาษีบํารุงท้องที่ สําหรับผู้ประกอบการ และบุคคลตาง ๆ ในพื้นที่
ตําบลทาสาย เพื่อจายเป็นคาป้าย  คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัดสุอุปกรณ์
สําหรับโครงการ คายานพาหนะสําหรับวิทยากร
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) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่  2 หน้า แบบ ผ.02/1 

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563  09:23:26 หน้า : 62/217



4) โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจําปี

จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงและ
พบประชาชน เชน คาป้าย  คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจัดสถานที่ 
คาเชาเครื่องเสียง  คาวัดสุ อุปกรณ์สําหรับโครงการ 
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวม
การแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/1 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของทุกสวน
ในกรณีการซอมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
1) ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน ถนน รางระบายน้ํา 
อาคารสํานักงาน ห้องน้ํา ฯลฯ ตลอดจนสิ่งกอสร้างอื่น ๆ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาสาย
2) ประเภทคาครุภัณฑ์ เชน คอมพิวเตอร์ เครื่องถายเอกสาร 
รถยนต์สวนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) รถยนต์(รถตู้) รถเข็น
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า และคาครุภัณฑ์อื่นที่มี
การจัดซื้อระหวางปี หรือคาครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น
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 1,231,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,231,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จํานวน 28,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1)ขนาดแคร ขนาดไมน้อยกวา 14 นิ้ว
  2)มี 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ)
  3)แป้นอักษร 45 แป้น
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 ลําดับที่ 2 
หน้า แบบ ผ.03/1

ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาดไมน้อยกวา 4 ฟุต จํานวน 7,300 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 
ขนาดไมน้อยกวา 4 ฟุต จํานวน 1 หลัง
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1)ขนาดไมน้อยกวา 4 ฟุต
  2)ขนาด 1187(W)x408(D)x878(H) mm.
  3)บานเลื่อนทึบ พร้อมกุญแจล็อก
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 ลําดับที่ 3 
หน้า แบบ ผ.03/1
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โต๊ะทํางาน สําหรับผู้บริหารและหัวหน้าสวนราชการ จํานวน 18,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโต๊ะทํางาน สําหรับผู้บริหาร
และหัวหน้าสวนราชการ  จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1)โต๊ะหน้า  ขนาด 200x100x76 ซม.
  2)โต๊ะข้าง  ขนาด 135x40x76 ซม.
  3)ตู้ลิ้นชัก  ขนาด 39.5x47.5x57 ซม.
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ลําดับที่ 3 
หน้า แบบ ผ.03/1

โต๊ะพร้อมเก้าอี้พนักงาน ระดับ 3-6 จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 
ระดับ 3-6  จํานวน 1 ชุด  
คุณลักษณะพื้นฐาน    
   1)โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด
   2)โต๊ะขนาดกว้าง 80 *ยาว 150 * สูง 74 ซม.
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ลําดับที่ 6 
หน้า แบบ ผ.03/1
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

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

จํานวน 1,025,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อรถสวนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
คุณลักษณะพื้นฐาน
 (1) เป็นกระบะสําเร็จรูป
 (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
 (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
 (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
    เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 ลําดับที่ 1 
หน้า แบบ ผ.03/1
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลําโพงล้อลาก พร้อมไมค์ จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อลําโพงล้อลาก พร้อมไมค์
จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1)ดอกลําโพงขนาดไมน้อยกวา 10 นิ้ว 
ขนาดกําลังขับไมน้อยกวา 60W(rms)
2)ไมโครโฟนไร้สาย UHF
3)ลําโพงแบตเตอรี่ในตัวพร้อมล้อลาก
4)รองรับการใช้งาน Bluetooth
5)มีชองตอไมโครโฟน, USB และ SD Card
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ลําดับที่ 4 
หน้า แบบ ผ.03/1
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน)
จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
1)ระบบกันสั่น 3 แกน
2)มีเซ็นเซอร์กันชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
3)ถายภาพความละเอียดสูงสุดไมน้อยกวา 48 ล้านพิกเซล
4)ถายวีดีโอความละเอียดสูงสุด 4K/60fps
5)ทําความเร็วสูงสุดไมน้อยกวา 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง
6)มีระบบสงสัญญาณ OcuSync 2.0
7)การถายภาพ HyperLight ปรับภาพที่ถายในสภาพแสงน้อย
8)ควบคุมการใช้งานด้วยรีโมท
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ลําดับที่ 6 
หน้า แบบ ผ.03/1
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 
แบบที่ 2 ราคา 20,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
  -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 
   แกนหลัก (4 core)
  -มีหนวยความจําหลัก (RAM)ที่มีขนาดไมน้อยกวา 2 GB
  -มีหนวยความจําขนาดไมน้อยกวา 32 GB
  -มีหน้าจอสัมผัสขนาดไมน้อยกวา 9.7 นิ้ว และมี
   ความละเอียดไมน้อยกวา 2,048 x 1,536 Pixel
  -สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi 
   (802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS
  -มีอุปกรณ์เชื่อมตอระบบ 4G หรือดีกวา 
   แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)
  -มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานรวมกับ
   อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
  -มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไมน้อยกวา 1.2 Megapixel
  -มีกล้องด้านหลังความละเอียดไมน้อยกวา 8 Megapixel
    เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 ลําดับที่ 5 
หน้า แบบ ผ.03/1

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท
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-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก 
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 9 MB
  - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
    หนวยความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
    2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
    หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
    ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
    ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
    3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
    ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
  - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
  - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง
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  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
    เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 116 หน้า แบบ ผ.03/15

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท
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-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
ราคา 7,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมน้อยกวา 27 หน้าตอนาที(ppm)หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา
15 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
    เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 ลําดับที่ 6 
หน้า แบบ ผ.03/2
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

จํานวน 4,300 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท
จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
ไมน้อยกวา 19 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
  - มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมน้อยกวา 15 หน้าตอนาที(ppm)หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
    เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ลําดับที่ 5 
หน้า แบบ ผ.03/1

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563  09:23:26 หน้า : 75/217



เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 
(18 หน้า/นาที)

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED
สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) ราคา 10,000 บาท
จํานวน 3 เครื่อง รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมน้อยกวา 18 หน้าตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 
ไมน้อยกวา 18 หน้าตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
    เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ลําดับที่ 6 
หน้า แบบ ผ.03/2
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สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบที่ 1

จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1  ราคา 17,000 บาท
จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ
(Auto Document Feeder) ได้ไมน้อยกวา 30 แผน
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อยกวา 600x600dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไมน้อยกวา 
20 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไมน้อยกวากระดาษขนาด A4
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
    เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 ลําดับที่ 4 
หน้า แบบ ผ.03/1
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,140,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,193,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,193,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 330,000 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 767,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานใน
หนวยงานนี้  ประกอบด้วย
      - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา
      - พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 6 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 96,000 บาท

1)เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงาน
ในหนวยงานนี้ ประกอบด้วย
      - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา
      - พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 6 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 

งบดําเนินงาน รวม 862,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 105,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้
เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
จํานวน 50,000 บาท
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

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

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้สอย รวม 692,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 432,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ บุคคลในสวนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 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 14,000 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 เพื่อพัฒนา
งาน อปพร.ตําบลทาสาย ตลอดจนการศึกษาดูงาน 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  คาใช้จายในการศึกษา
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องสําหรับ
โครงการนี้
    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 เครื่องหมายยศ
และสังกัด  ถุงเท้า  รองเท้า  เข็มขัด   หมวก   ผ้าผูกคอฯลฯ
สําหรับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เจ้าหน้าที่สํานักปลัดฯ  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยฯลฯ
   -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  ตลอดจน
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สําหรับใช้กับ
รถบรรทุกน้ําฯ เชน ตะกร้าสวมปลายทอสูบ ข้อตอแปลงเกลียว
สําหรับตอกับทอสูบกับหัวประปาดับเพลิง ประแจขันเปิดวาล์ว 
หัวประปาดับเพลิง รูปตัว T ทอดูดน้ําเข้าตัวหนอน 
ประแจหัวประปาแบบปรับได้ ชุดโคมไฟสองสวางและวัสดุอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

งบลงทุน รวม 56,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ
ระบบVHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ ราคา 12,000 บาท
จํานวน 3 เครื่อง รวมเป็นเงิน 36,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ขนาดกําลังสง 5 วัตต์               
2) ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง  แทนชาร์ท
แบตเตอรี่ 1 ก้อน  เสายาง  เหล็กพับ
    เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ลําดับที่100 หน้าแบบ ผ.03/13
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ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง 
ขนาด 1.5 นิ้ว ราคา 10,000 บาท จํานวน 2 เส้น 
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน
  1. สายสงน้ําดับเพลิงสําหรับรถดับเพลิง 
      เครื่องสูบน้ําดับเพลิงและทางจายน้ํา
  2. สายสงน้ําดับเพลิงขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 1.2 นิ้ว
      และไมเกิน 1.6 นิ้ว พร้อมข้อตอทองเหลือง
      ชนิดสวมเร็ว ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 1.3 นิ้ว และ
      ไมเกิน 1.6 นิ้ว 
  3. ความยาวไมน้อยกวา 28.00 เมตร
  ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ลําดับที่108 หน้าแบบ ผ.03/14

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563  09:23:26 หน้า : 86/217



งบเงินอุดหนุน รวม 28,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 28,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

จํานวน 19,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องสําหรับโครงการนี้
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120) งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2  ลําดับที่ 9 
หน้า แบบ ผ.02/16

2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาสาย ตามโครงการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

จํานวน 9,500 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในตามโครงการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ คาอาหารกลางวัน ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องสําหรับโครงการนี้
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120) งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/3
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,874,800 บาท

งบบุคลากร รวม 3,249,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,249,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,208,000 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 1,210,000 บาท
   *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 998,000 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 126,000 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 789,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ 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 465,500 บาท    
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ 
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 

งบดําเนินงาน รวม 606,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 98,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับ
พนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557   
   *ตั้งจายจากเงินรายได้   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
   *ตั้งจายจากเงินรายได้   
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ครู ที่มีสิทธิ์เบิกจายได้ตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่กําหนด
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
    *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ค่าใช้สอย รวม 378,000 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
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4) คาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน จํานวน 36,000 บาท

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ
ของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องของกองการศึกษา 
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
   *ตั้งจายจากเงินรายได้
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2) โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพครู ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 21,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ทักษะการสอนของครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัด
กองการศึกษา  พร้อมศึกษาดูงาน เชน คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึก 
คาเบี้ยเลี้ยง คาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม คาจ้างเหมา
รถยนต์(ตู้)พร้อมน้ํามัน ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
    *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
ลําดับที่ 1 หน้าแบบ ผ.02/22

3)โครงการศูนย์การเรียนรู้และบริการชุมชนตําบลทาสาย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อหนังสือ สื่อ วารสาร 
หนังสือพิมพ์ เอกสาร แผนพับ สําหรับประชาสัมพันธ์
และการสงเสริมการเรียนรู้และบริการชุมชนตําบลทาสาย
ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้
    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 
ลําดับที่ 5 หน้า แบบ ผ.02/23
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4) โครงการสงเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัย
ตําบลทาสาย

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ  เชน คาป้าย
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ คาจ้างเหมารถ คาที่พัก 
คาของที่ระลึก สําหรับในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ฯลฯ
ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการ
    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

- เพื่อจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของทุกสวน
ในกรณีการซอมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
1) ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน ถนน รางระบายน้ํา 
อาคารสํานักงาน ห้องน้ํา ฯลฯ ตลอดจนสิ่งกอสร้างอื่น ๆ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาสาย
2) ประเภทคาครุภัณฑ์ เชน คอมพิวเตอร์ เครื่องถายเอกสาร 
รถยนต์สวนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) รถยนต์(รถตู้) รถเข็น
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า และคาครุภัณฑ์อื่นที่มีการ
จัดซื้อระหวางปีหรือคาครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
3) ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
   *ตั้งจายจากเงินรายได้   
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 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 15,000 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  สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ,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
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 15,000 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   

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท 
1) วัสดุคงทน ได้แก เคียว  สปริงเกลอร์(Sprinkler)  จอบหมุน  
จานพรวน  ผานไถกระทะ  คราดซี่พรวนดินระหวางแถว  
เครื่องดักแมลง  ตะแกรงรอนเบนโธส อวน(สําเร็จรูป) 
กระชัง ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ปุ๋ย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์  อาหารสัตว์   พืชและสัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา  
น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา (อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช
เชน ใบมีด เชือก) ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก   หน้ากากป้องกัน
แก๊สพิษ 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

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 18,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางาน สําหรับผู้บริหารและหัวหน้าสวนราชการ จํานวน 18,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโต๊ะทํางาน สําหรับผู้บริหาร
และหัวหน้าสวนราชการ  จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1)โต๊ะหน้า  ขนาด 200x100x76 ซม.
  2)โต๊ะข้าง  ขนาด 135x40x76 ซม.
  3)ตู้ลิ้นชัก  ขนาด 39.5x47.5x57 ซม.
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ลําดับที่ 8 หน้า แบบ ผ.03/2
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,679,152 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,384,852 บาท

ค่าใช้สอย รวม 604,600 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 362,600 บาท

- คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทาสาย  
    เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก ศพด.ทต.ทาสาย  
    รวม 74 ราย ๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน 
    รวมเป็นจํานวน  362,600 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

10)โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก กล้าคิด กล้าทํา และ
กล้าแสดงออก

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็ก กล้าคิด กล้าทํา และกล้าแสดงออก ในการจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กให้
กล้าแสดงออก เชน คาป้าย คาของรางวัล คาจัดสถานที่ 
คาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 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
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11)โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้ในชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการทัศนศึกษาสถานที่ หรือแหลงเรียนรู้
ตาง ๆ ในชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน
คาป้าย และคาของที่ระลึก ตลอดจนคาใช้จายอื่น 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

12)โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและแผนดินไหว
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาสาย

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
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13)โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการของเด็กปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสงเสริมทักษะทางวิชาการของ
เด็กปฐมวัยนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาสาย
เชน คาของขวัญ คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ์การแขงขัน 
ของรางวัลสําหรับเด็กในการแขงขันทักษะทางวิชาการ 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

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
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15)โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทาสาย

จํานวน 10,000 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

16)โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทาสาย

จํานวน 4,500 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาสาย เชน 
คาจัดซื้อสีสําหรับตีเส้นจราจร และคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สําหรับตีเส้นจราจร ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น
   -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. 
มฐ.3 ด้านอาคารและสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ของ 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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2)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาจัดการ
เรียนการสอน(รายหัว) ศพด.ทต.ทาสาย

จํานวน 125,800 บาท

- คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทาสาย  
    เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สําหรับเด็ก 
    ศพด.ทต.ทาสาย  รวม  74 ราย ๆ ละ 1,700 บาท 
    รวมเป็นจํานวน 125,800 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)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
(คาหนังสือเรียน)

จํานวน 10,000 บาท

- คาหนังสือเรียน สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทาสาย
    (ได้รับจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี)
    จํานวน 50 คน อัตราคนละ 200 บาท /ปี
    รวมเป็นจํานวน 10,000 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

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563  09:23:27 หน้า : 104/217



4)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
(คาอุปกรณ์การเรียน)

จํานวน 10,000 บาท

- คาอุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทาสาย
(ได้รับจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี) จํานวน 50 คน 
อัตราคนละ 200 บาท /ปี    รวมเป็นจํานวน 10,000 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)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 
(คาเครื่องแบบนักเรียน)

จํานวน 15,000 บาท

- คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ทาสาย (ได้รับจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี) 
จํานวน 50 คน อัตราคนละ 300 บาท /ปี    
รวมเป็นจํานวน 15,000 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
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6)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 
(คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 21,500 บาท

- คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ทาสาย(ได้รับจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี)
จํานวน 50 คน อัตราคนละ 430 บาท /ปี 
รวมเป็นจํานวน 21,500 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

7)โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้นอกห้องเรียน จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้นอกห้องเรียน
ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาสาย เชน คาป้าย
และคาของที่ระลึก ฯลฯ  ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
จําเป็น
    -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
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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
   -เป็นไปตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
หนวยอาชีพในฝัน
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 14
หน้า แบบ ผ.02/24

9)โครงการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาสาย จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลทาสาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์
(ป้ายบอกระยะทาง) คาป้ายประชาสัมพันธ์ 
(ป้ายโครงการการรับสมัครฯ) และคาป้ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. 
มฐ.1 ด้านการบริหารจัดการ ศพด.
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.4/ว0069 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณ
ใน ศพด.ของ อปท.
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ลําดับที่ 11 หน้า แบบ ผ.02/24
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ค่าวัสดุ รวม 780,252 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 680,252 บาท

1) คาอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทาสาย
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็ก ศพด.ทต.ทาสาย
จํานวน 74 คน ๆละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน 
รวมเป็นจํานวน 141,799 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) 
จํานวน 281 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน 
รวมเป็นจํานวน 538,453 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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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 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  สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลอง
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีนพิษสุนัขบ้า, ทรายอเบท,
น้ํายาพนหมอกควัน ฯลฯ
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา 
ซึ่งแยกประเภท ดังนี้
   วัสดุคงทน ได้แก หุน  สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก
แบบจําลองภูมิประเทศ กระดานเลื่อนพลาสติก เบาะยืดหยุน
เบาะมวยปล้ํา เบาะยูโด ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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งบลงทุน รวม 90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเลนสนามปีนปายขึ้นลง จํานวน 45,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม
ปีนปายขึ้นลง จํานวน 1 ชุด ราคา 45,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 1) ขนาด 160 x 200 x 170 เซนติเมตร
 2)โครงสร้างหลักและโครงสร้างรอง วัสดุทําจาก
     ทอเหล็กกลมที่ได้มาตรฐาน จํานวน 1 ชุด
 3)วัสดุทําจากเชือกเสริมลวด ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง
    ไมน้อยกวา 1 เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 1 
หน้า แบบ ผ.02/1      
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เครื่องเลนสนามอุโมงค์ลอดปีนปาย จํานวน 45,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม
อุโมงค์ลอดปีนปาย จํานวน 1 ชุด ราคา 45,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 1) ขนาด 230 x 380 x 300 เซนติเมตร
 2)โครงสร้างหลักและโครงสร้างรอง วัสดุทําจาก
     ทอเหล็กกลมที่ได้มาตรฐาน จํานวน 1 ชิ้น
 3)วัสดุทําจากเชือกเสริมลวด ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง
    ไมน้อยกวา 1.2 เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/1 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,204,300 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,204,300 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.) คาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน

จํานวน 1,124,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน  สําหรับนักเรียน
สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ในพื้นที่ตําบลทาสาย จํานวน 2 แหง 
(ระดับอนุบาล-ป.6) จํานวน 281 คน ๆ ละ 20 บาทตอวัน
จํานวน 200 วัน รวมเป็นเงิน 1,124,000 บาท  
   1.เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 16 หน้า แบบ ผ.02/25

2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เชน คาจัดซื้อสื่อหนังสือเสริมความรู้และประสบการณ์
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  จํานวน 10,252 บาท และตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 19,748 บาท ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 30 หน้า แบบ ผ.02/27
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3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการสืบสานศาสตร์
พระราชา สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม

จํานวน 28,800 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการสืบสานศาสตร์
พระราชา สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม เชน คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
    *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 32 หน้าแบบ ผ.02/28

4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาสาย ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนภาษาไทย

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาสาย ตามโครงการการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย  เชน
 -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทําสื่อการเรียน เชน พิวเจอร์บอร์ด
   กระดาษขาวเทา กระดาษสติ๊กเกอร์ ฯลฯ
 -จัดซื้อเอกสารประกอบการเรียนการสอน (แบบฝึกหัด)
 -จัดซื้อป้ายไวนิลสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา(00210)งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา(00212)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/4
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5) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาสาย ตามโครงการคายคุณธรรม 
จริยธรรม

จํานวน 11,500 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาสาย ตามโครงการคายคุณธรรม
จริยธรรม เชน คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุ   
คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา(00210)งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา(00212)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ลําดับที่ 2 หน้า แบบ ผ.02/4

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 764,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 764,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
จํานวน 2 คน อัตราเดือนละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น และการเบิก
คาใช้จาย พ.ศ.2562
   *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ค่าใช้สอย รวม 510,000 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
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(00232) 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลําดับที่ 2 หน้า แบบ ผ.02/94
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน
ในพื้นที่ตําบลทาสายเกิดความรู้และวิธีการป้องกัน
ด้านสุขภาพ 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 คาตอบแทน
วิทยากร  คาสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล 
ป้ายโฟมบอร์ด สื่ออิเล็กทรอนิคส์ แผนพับ วารสารฯลฯ)
คาวัสดุอุปกรณ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น 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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2)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัคซีน คาสํารวจ คาจัดซื้อถุงมือ 
คาจัดซื้อ Face mask คาจัดซื้อ Alcohol Cotton Ball คาจัดซื้อ
กลองทิ้งเข็มฉีดยาแบบกลม  คาจัดซื้อถุงขยะ เข็มฉีดยา ไซริ้ง
บัตรประจําตัวสัตว์ ป้ายห้อยคอประจําตัวสัตว์ คาวิทยากร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาป้ายโครงการ
คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ แผนพับ สื่อสิ่งพิมพ์ตาง ๆ ฯลฯ 
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
    1.เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 และ
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ฯลฯ
    2.เป็นไปตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดเขตท้องที่
ทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แกสัตว์ควบคุม
โดยไมเสียคาธรรมเนียม ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 
หรือตามประกาศกรมปศุสัตว์ตามปีงบประมาณนั้น ฯลฯ
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  จํานวน 40,000 บาท
   *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 30,000 บาท
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น(00232) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลําดับที่ 2 
หน้า แบบ ผ.02/94  
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3)โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้แกประชาชน
ในพื้นที่ตําบลทาสาย เชน คาวิทยากร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาป้ายโครงการ 
คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ แผนพับ สื่อสิ่งพิมพ์ตาง ๆ ฯลฯ
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ฯลฯ
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(00232)สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลําดับที่ 2 หน้า แบบ ผ.02/14

4) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้แกอาสาสมัคร
บริบาล
ท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นที่ตําบลทาสาย  ในการ ดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในระยะยาว  เชน คาวิทยากร  คาอาหารกลางวัน 
คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาประกาศนียบัตร
คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ แผนพับ สื่อสิ่งพิมพ์ตาง ๆ 
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ฯลฯ
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(00232)สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลําดับที่ 4 หน้า แบบ ผ.02/15  
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5) โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
เชน คาจ้างเหมาบริการ  คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
แผนพับ สื่อสิ่งพิมพ์ตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ฯลฯ
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(00232)สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลําดับที่ 3 หน้า แบบ ผ.02/14  

6) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้แกประชาชน
ในพื้นที่ตําบลทาสาย เชน คาวิทยากร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาป้ายโครงการ 
คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ แผนพับ สื่อสิ่งพิมพ์ตาง ๆ 
ตลอดจนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5
(หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า) ฯลฯ และคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ฯลฯ
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(00232)สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/14  
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 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 70,000 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 สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลอง
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีนพิษสุนัขบ้า, ทรายอเบท,
น้ํายาพนหมอกควัน ฯลฯ
    *สําหรับที่ใช้ในกิจการของทต.ทาสาย  เพื่อใช้กําจัดยุงลาย 
กําจัดแมลงวันและเชื้อโรคที่กําลังระบาด ควบคุมโรค เชนไข้หวัด,
ไข้หวัดนก ,ไข้เลือดออก,ไข้สมองอักเสบ,โรคฉี่หนู โรคพิษสุนัขบ้า 
โรคมือเท้าปากในเด็กเล็กหรือ ตลอดจนจัดซื้อหน้ากากอนามัย
สําหรับป้องกันโรคระบาดหรือน้ํายาสําหรับใช้ตรวจหา
สารเสพติดตาง ๆ
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 72,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 22,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 22,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) โครงการสงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพชีวิต
คนพิการ เชน คาป้าย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจน
คาใช้จายอื่น 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 10,500 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ เชน คาป้าย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ ตลอดจน
คาใช้จายอื่น 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 50,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท
รายจายอื่น

เงินชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมผู้
ยากจน ผู้ยากไร้ฯลฯ

จํานวน 50,000 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 4,563,200 บาท

งบบุคลากร รวม 2,857,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,857,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,068,000 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) เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
ในหนวยงานนี้และมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ที่กําหนด
     เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
    *ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง จํานวน 2 ตําแหนง 
    -ผู้อํานวยการกองชาง เดือนละ 3,500 บาท /12 เดือน 
    -หัวหน้าฝายแบบแผนและกอสร้าง เดือนละ
1,500 บาท/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 669,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  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. เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองชาง และ
มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด
ดังตอไปนี้
     - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 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 1,467,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 316,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับ
พนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)   
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
   *ตั้งจายจากเงินรายได้   จํานวน 50,000 บาท  

2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และประกาศเทศบาลตําบลทาสาย เรื่อง
กําหนดหลักเณฑ์และอัตราการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือฯ
  *ตั้งจายจากเงินรายได้   จํานวน 150,000 บาท  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
สําหรับกองชาง
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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คาเชาบ้าน จํานวน 92,400 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 14,400 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 601,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) คาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน 
แบบมีการยอ-ขยายปริมาณการถายขั้นต่ํา 10,000 แผน/เดือน
อัตรา 3,000 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  
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3) คาจ้างงานสํารวจออกแบบ จํานวน 50,000 บาท

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

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 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดนิทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของทุกสวน
ในกรณีการซอมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
1) ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน ถนน รางระบายน้ํา 
อาคารสํานักงาน ห้องน้ํา ฯลฯ ตลอดจนสิ่งกอสร้างอื่น ๆ 
ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาสาย
2) ประเภทคาครุภัณฑ์ เชน คอมพิวเตอร์ เครื่องถายเอกสาร 
รถยนต์สวนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) รถยนต์(รถตู้) 
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า และคาครุภัณฑ์อื่นที่มีการ
จัดซื้อระหวางปีหรือคาครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
3) ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
   *ตั้งจายจากเงินรายได้   
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ค่าวัสดุ รวม 350,000 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 230,000 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 สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน์,
จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ได้แก ดอกลําโพง แผงวงจร
ผังแสดงวงจรตาง ๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
   *สําหรับติดตั้งและซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมูบ้าน 
ทั้ง 13 หมูบ้านในเขตรับผิดชอบของ ทต.ทาสาย  และสําหรับ
เป็นคาใช้จายในการพัฒนาระบบเสียงตามสายภายในหมูบ้าน 
   *สําหรับติดตั้งและซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายใน
สํานักงานเทศบาลตําบลทาสายและอาคาร สํานักงาน 
หรือสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาสาย
    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  
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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  

งบลงทุน รวม 237,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 237,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารไม้  บานเลื่อนทึบ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารไม้
บานเลื่อนทึบ จํานวน 1 หลัง
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1)ตู้เอกสารทําด้วยไม้
  2)จัดเก็บเอกสารได้ 2 ชั้น
  3)บานเลื่อนทึบ 2 ประตู
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ลําดับที่ 9 หน้า แบบ ผ.03/2
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ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน
จํานวน 1 หลัง
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1)มีมือจับชนิดบิด
  2)มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
  3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)
   เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 132 หน้า แบบ ผ.03/18

โต๊ะทํางาน สําหรับผู้บริหารและหัวหน้าสวนราชการ จํานวน 18,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโต๊ะทํางาน สําหรับผู้บริหาร
และหัวหน้าสวนราชการ  จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1)โต๊ะหน้า  ขนาด 200x100x76 ซม.
  2)โต๊ะข้าง  ขนาด 135x40x76 ซม.
  3)ตู้ลิ้นชัก  ขนาด 39.5x47.5x57 ซม.
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ลําดับที่ 9 หน้า แบบ ผ.03/2
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พัดลมโคจร ชนิดติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อพัดลมโคจร 
ชนิดติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 1,500 บาท รวมเป็น 3,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1)ขนาดใบพัดไมน้อยกวา 16 นิ้ว
  2)มีสวิตซ์ แยกอิสระจากตัวพัดลม
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ลําดับที่ 10 หน้า แบบ ผ.03/2

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จํานวน 51,900 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ  จํานวน 1 คัน
คุณลักษณะพื้นฐาน
  - ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
    (1) กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซีหรือ
     ขนาดเกินกวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี 
     เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กําหนดไว้ 
    (2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณ์และคาจดทะเบียน
    (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตาม
     มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
     เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 ลําดับที่ 8 หน้า แบบ ผ.03/2
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง ขนาดไมน้อยกวา 1,200 วัตต์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฃื้อเครื่องขยายเสียง
จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
   1. กําลังขับขนาดไมน้อยกวา 1,200 วัตต์
   2. AC 220V
   3. มี 5 MIC
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ลําดับที่ 7 หน้าแบบ ผ.03/2

ลําโพงฮอร์น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อลําโพงฮอร์น 
จํานวน 25 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท
ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
    1. มีขนาดไมน้อยกวา 50 วัตต์
    2. ชนิดติดตั้งด้วยขาแขวน
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ลําดับที่ 8 หน้าแบบ ผ.03/2
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายรูป จอแสดงผลแบบTilt ขนาดไมน้อยกวา 3 นิ้ว จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อกล้องถายรูป 
จอแสดงผลแบบTilt ขนาดไมน้อยกวา 3 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1) จอแสดงผลแบบTilt ขนาดไมน้อยกวา 3 นิ้ว 
  2) ระบบทัชสกรีน
  3) ความเร็วชัดเตอร์ 30-1/32,000 วินาที
   ครุภัณฑ์ดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 ลําดับที่ 2 หน้า แบบ ผ.03/1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก
(6 core)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 12 MB
 - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
   หนวยความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
   ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
   ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
   2 GB หรือ
   3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
   ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2GB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 8 GB
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
 - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
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ไมน้อยกวา 3 ชอง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
    เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 138 หน้า แบบ ผ.03/18

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

จํานวน 6,300 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 6,300 บาท
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
ไมน้อยกวา 32 หน้าตอนาที(ppm)หรือ14.5ภาพตอนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมน้อยกวา20 หน้าตอนาที(ppm)หรือ10.4 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
    เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 140 หน้า แบบ ผ.03/19
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 4,300 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมน้อยกวา 19 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมน้อยกวา 15 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
     เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 141 หน้า แบบ ผ.03/19
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA(480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
    เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 144 หน้า แบบ ผ.03/19

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,904,300 บาท
งบลงทุน รวม 4,164,300 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,164,300 บาท
คาชดเชยผลอาสิน

รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและสิ่งกอสร้าง (คาK) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชดเชยเพิ่มเติมคางานกอสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้(คา K) ชดเชยเพิ่มเติม
คางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K )
ด้วยการผอนผันวิธีการคํานวณคา K โดยให้หักใน
อัตราบวก/ลบ ร้อยละ 2 เป็นการชั่วคราว
   *ตั้งจายจากเงินรายได้   
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อาคารตาง ๆ

1) โครงการกอสร้างศาลาอเนกประสงค์ประกอบพิธีศพ
หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม

จํานวน 600,000 บาท

-กอสร้างศาลาอเนกประสงค์ประกอบพิธีศพ
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร
ความสูง 6.00 เมตร
สถานที่ดําเนินการ : ฌาปนสถาน หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม
ที่พิกัด 47Q590814   2194680
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
  *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 7
หน้า แบบ ผ.02/8

2) โครงการกอสร้างเสาธงขนาดความสูง 12.00 เมตร จํานวน 300,000 บาท

กอสร้างเสาธงขนาดความสูง 12.00 เมตร
ปริมาณงาน : ขนาดฐานกว้าง 6.00  เมตร ยาว 6.00 เมตร
ตามแบบมาตรฐาน เสาธงขนาดความสูง 12.00 เมตร
สถานที่ดําเนินการ : สํานักงานเทศบาลตําบลทาสาย
ที่พิกัด 47Q 589849   UTM 2195250
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 10 หน้า แบบ ผ.02/10
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1) โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิด หมูที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ

จํานวน 356,000 บาท

- กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ระยะทางรวม 165.00 เมตร
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 2 หมูที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ
    จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q5588017   2197726
    จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q588035   2197888
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 7
หน้า แบบ ผ.02/55

2) โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.(ทอคู) พร้อมบอพัก
หมูที่ 4 บ้านแมลาว

จํานวน 350,000 บาท

- วางทอระบายน้ํา คสล. ศก. 1.00 เมตร จํานวน 48 ทอน 
พร้อมบอพัก จํานวน 2 จุด ยาวรวม 26.00 เมตร
สถานทีดําเนินการ : ฝั่งหนองบัว (ลําเหมืองสาธารณะ)
    จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 587981น.  2195331ตอ.
    จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 587955น.   2195326ตอ.
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 1 
หน้า แบบ ผ.02/3
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3) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 
บ้านหนองยาว

จํานวน 165,900 บาท

 - กอสร้างถนน คสล. หมูที่ 5 หนองยาว จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 175.00 ตร.ม.
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 3/3
    จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 589642น.  2194892ตอ.
    จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 589691น.   2194940ตอ.
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 147.00 ตร.ม.
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 3/4 
    จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 589670น.  2194859ตอ.
    จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 589703น.   2194895ตอ.
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 3 หน้า แบบ ผ.02/4

4) โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิด หมูที่ 5 บ้านหนองยาว

จํานวน 148,700 บาท

 - กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 66.00 เมตร
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 1/4  หมูที่ 5 หนองยาว
    จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 588936  2195048
    จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 588871   2195053
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 43
หน้า แบบ ผ.02/64
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5) โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิด หมูที่ 6 บ้านหัวดอย

จํานวน 213,800 บาท

 - กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ระยะทางรวม 100.00 เมตร
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 3
    จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 592003  2193658
    จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 591934   2193596
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลําดับที่ 11
หน้า แบบ ผ.02/10

6) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7
บ้านปาหัด

จํานวน 351,000 บาท

- กอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร    
ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา    
700.00 ตร.ม.     
สถานที่ดําเนินการ : ซอยติดแมน้ําลาว 
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 587556   UTM 2195236
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 587593   UTM 2195358  
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสาย กําหนด    
 *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 5 หน้า แบบ ผ.02/6
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7) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว จํานวน 350,000 บาท

 - กอสร้างถนน คสล. หมูที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 300.00 ตร.ม.
สถานที่ดําเนินการ : ซอยวัดพระธาตุเกาะแก้ว
   จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 588646  2191124
   จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 588675  2191055
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 400.00 ตร.ม.
สถานที่ดําเนินการ : ซอยสระหลวง
   จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 588004   2190550
   จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 587918   2190604
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 6 หน้า แบบ ผ.02/7

8) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 13 บ้านเวียงกลาง

จํานวน 250,000 บาท

 - กอสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 500.00 ตร.ม.
สถานที่ดําเนินการ : ซอยท้ายบ้าน
   จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 588518   2194233
   จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 588520   2194110
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 9 
หน้า แบบ ผ.02/9
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9) โครงการกอสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เทศบาลตําบลทาสาย

จํานวน 125,200 บาท

 - กอสร้างเทลาน คสล. จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 : ข้างอาคารสํานักปลัดฯ 
ปริมาณงาน
จุดที่ 1.1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร   ยาว 9.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 57.00 ตร.ม.
จุดที่ 1.2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร   ยาว 13.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 81.00 ตร.ม.
จุดที่ 1.3 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร   ยาว 45.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 27.00 ตร.ม.
สถานที่ดําเนินการ : ข้างอาคารสํานักปลัดฯ 

จุดที่ 2 : หน้าห้องกิจการสภาฯ
ปริมาณงาน
จุดที่ 2.1 ขนาดกว้าง 3.80 เมตร   ยาว 7.60 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 28.88 ตร.ม.
จุดที่ 2.2 ขนาดกว้าง 4.70 เมตร   ยาว 6.20 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 29.14 ตร.ม.
จุดที่ 2.3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร   ยาว 7.60 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 30.40 ตร.ม.
สถานที่ดําเนินการ : หน้าห้องกิจการสภาฯ
ที่พิกัด 47Q 0589872.54  UTM 2195280.24
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
  *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/5
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1) โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเดิมด้วยการเสริม
ปรับระดับผิวคอนกรีตโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์
หมูที่ 2 บ้านรองธาร

จํานวน 311,700 บาท

ปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเดิมด้วยการเสริม ปรับระดับผิว
คอนกรีตโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ หมูที่ 2 บ้านรองธาร
ปริมาณงาน :
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 276.00 ตร.ม.
   จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47N 588194    2196359
   จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47N 588232     2196286
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 115.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 402.50 ตร.ม.
   จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47N 588127    2196239
   จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47N 588236     2196285
จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 3.45 เมตร ยาว 45.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 155.25 ตร.ม.
   จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47N 588236     2196285
   จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47N 588268     2196308
ระยะทางรวม 0.229 กิโลเมตร  
สถานที่ดําเนินการ : ซอยห้วยน้ําพุ
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสาย กําหนด
 *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 4 หน้า แบบ ผ.02/7
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2) โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก 
หมูที่ 3 บ้านทาสาย

จํานวน 262,000 บาท

 - ปรับปรุงถนนถนนผิวจราจร หินคลุก 
หมูที่ 3 บ้านทาสาย
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 
1,320.00 ตร.ม.
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 16 
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 0588241.98  UTM 2195891.51
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 0588024.75  UTM 2195961.86
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสาย กําหนด
 *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 8 หน้า แบบ ผ.02/8

3) โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมูที่ 8 บ้านห้วยบง จํานวน 350,000 บาท

 - ปรับปรุงถนนถนนผิวจราจรหินคลุก  หมูที่ 8 บ้านห้วยบง
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 1,800.00 ตร.ม.
สถานที่ดําเนินการ : ซอยทุงหัววัว
   จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 586282   2191826
   จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 586796   2191573
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสาย กําหนด
 *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 11 หน้า แบบ ผ.02/9
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

1) คาจ้างสํารวจ  คาจ้างออกแบบ หรือคาจ้างควบคุมงานที่จายให้
แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

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

งบเงินอุดหนุน รวม 740,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 740,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ในการขยายเขต
จําหนายไฟฟ้าสองสวาง (ไฟกิ่ง) หมูที่ 3 บ้านทาสาย

จํานวน 90,000 บาท

 - อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย
เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสองสวาง (ไฟกิ่ง) 
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 3 บ้านทาสาย
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 1  หมูที่ 3 บ้านทาสาย
 *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5  ลําดับที่ 25
หน้า แบบ ผ.02/60
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2) อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ในการขยายเขต
หรือพัฒนาระบบประปาภายในหมูบ้าน หมูที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม

จํานวน 350,000 บาท

 - อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย
ตามโครงการขยายเขตและพัฒนาระบบประปา
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม สําหรับ
ขยายเขตหรือพัฒนาระบบประปาภายในหมูบ้าน
หมูที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม
สถานที่ : ถนนสายหลัก 
 *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลําดับที่ 76 หน้า แบบ ผ.02/76

3) อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย
ในการขยายเขตหรือพัฒนาระบบประปาภายในหมูบ้าน
หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม

จํานวน 150,000 บาท

 - อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย
ตามโครงการขยายเขตและพัฒนาระบบประปา
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม สําหรับ
ขยายเขตหรือพัฒนาระบบประปาภายในหมูบ้าน
หมูที่ หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม
สถานที่ : ซอยวัดปาธรรมะประทีป 
           (ซอย 8, ซอย 8/1, ซอย 8/2)
 *ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลําดับที่ 2 
หน้า แบบ ผ.02/2
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4) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ในการขยายเขต
จําหนายไฟฟ้าสองสวาง (ไฟกิ่ง) หมูที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ

จํานวน 150,000 บาท

 - อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย
เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสองสวาง (ไฟกิ่ง) 
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 6/3 หมูที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ
 *ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ลําดับที่ 16 หน้า แบบ ผ.02/11
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 256,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 84,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 84,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) โครงการสงเสริมอาชีพประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 41,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมอาชีพประชาชนตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
  1)กิจกรรมที่ 1 ทําตุงล้านนา
  2)กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลมจิ้งหรีด
  3)กิจกรรมที่ 3 ทําบายศรี
  4)กิจกรรมที่ 4 พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กลุมวิสาหกิจวิวปุย
  5)กิจกรรมที่ 5 สงเสริมกลมอาชีพนวดแผนไทยของ
                    ชมรมคนพิการ(ทางสายตา)
เชน คาป้าย คาอาหารกลางวัน คาตอบแทนวิทยากร  
คาวัสดุสาธิต คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับการฝึกอบรมตามโครงการนี้
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น 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 5,000 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 13,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยาภาพเด็กและ
เยาวชนตําบลทาสาย เชน คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวัน คาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ 
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น 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 12,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุมพัฒนาสตรีตําบลทาสาย เชน คาป้าย คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณ์ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น 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) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 3,000 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 ของคณะกรรมการ
ชุดตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผน หรือฝึกอบรมให้ความรู้
ในเรื่องของการจัดทําแผน
    - 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 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมพลังสตรีและ
ครอบครัวเพื่อการพัฒนาชุมชน  เชน คาป้าย 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  -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 172,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 172,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

1) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์การอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *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 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์การอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 13 หน้า แบบ ผ.02/8   
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11) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์การอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 14 หน้า แบบ ผ.02/8   
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12) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 12 บ้านหัวดอย
สันติ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์การอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 15 หน้า แบบ ผ.02/8   
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13) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 13 บ้านเวียงกลาง 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์การอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 16 หน้า แบบ ผ.02/8   
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14)อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และพืชปลอดภัย 
หมูที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพของกลุม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และพืชปลอดภัย ได้แก
คาใช้จายในการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ และคาใช้จาย
ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ 
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/2
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2) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 2 บ้านรองธาร ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์การอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *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 ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์การอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *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 ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 12,500 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์การอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *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 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 10,500 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์การอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *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 ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์การอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *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 ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์การอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *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 ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 10,500 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์การอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *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 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์การอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลําดับที่ 12 หน้า แบบ ผ.02/8   
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 199,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 199,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 179,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) โครงการจัดการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทาสาย

จํานวน 9,500 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  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานกีฬาและ
นันทนาการ(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 2564 โดยจายเป็นคาจัดเตรียมสถานที่ 
คาเครื่องเสียง  คาอุปกรณ์กีฬา คาตอบแทนคณะกรรมการ
คาตอบแทนชุดการแสดง คาเชาและจัดเตรียมสถานที่  
คาตอบแทนวงดุริยางค์ คาเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่สนาม 
คาป้าย คาวัสดุในการจัดเตรียมสนามแขงขัน 
คาจัดซื้อถ้วยรางวัล  เงินรางวัล ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(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 596,700 บาท

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563  09:23:27 หน้า : 176/217



งบดําเนินงาน รวม 216,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 216,700 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 12,000 บาท

1) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ
วันแมแหงชาติ       จํานวน  3,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายที่ในการเข้ารวมกิจกรรมฯ เชน 
คาเครื่องราชสักการะ 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  3,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายที่ในการเข้ารวมกิจกรรมฯ เชน 
คาจัดซื้อจัดจ้างทําพวงมาลา ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นสําหรับโครงการนี้
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 3 หน้า แบบ ผ.02/35

3) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว  วันเฉลิมพระชนมพรรษา"28 กรกฎาคม"
จํานวน  3,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายที่ในการเข้ารวมกิจกรรมฯ เชน 
คาเครื่องราชสักการะ ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
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สําหรับโครงการนี้
    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  3,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายที่ในการเข้ารวมกิจกรรมฯ เชน 
คาเครื่องราชสักการะ ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับโครงการนี้
    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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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)โครงการลานวัฒนธรรมตําบลทาสาย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการลานวัฒนธรรม เชน
เชน คาจ้างเหมาตกแตงสถานที่ เวที คาเครื่องเสียง 
คาจ้างการแสดง  คาป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ 
คาเกียรติบัตร เงินรางวัลการแขงขัน  คาวัสดุ อุปกรณ์ 
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263) สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 20 หน้า แบบ ผ.02/38

10)โครงการน้อมลํารึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เชน คาจัดทําเครื่องราชสักการะ 
คาป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ คาวัสดุอุปกรณ์สําหรับ
โครงการ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 13  
หน้า แบบ ผ.02/37
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2)โครงการสงเสริมทักษะชีวิต สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 30,000 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  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น(00263) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  3  ลําดับที่  5 
หน้าแบบ ผ.02/35
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4)โครงการจัดงานประเพณีหลอเทียนพรรษาและแหเทียนพรรษา 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

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกบอรมให้ความรู้ใน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เชน คาป้าย 
คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี้
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
มฐ 2, มฐ 3
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
   *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 15 
หน้า แบบผ.02/37
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6) โครงการหนูน้อยนักธรรมปฏิบัติกิจกรรมชวงเทศบาลเข้าพรรษา 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   ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น(00263) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 46 
หน้า แบบ ผ.02/44 

7) โครงการคาใช้จายในการจัดงานหรือรวมงานรัฐพิธี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานหรือรวมงานรัฐพิธีใน
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด  เชน คาจัดทําเครื่องราชสักการะ
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนคาจายใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี้
    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

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน เชน คาจ้างเหมาจัดและตกแตงสถานที่ 
คาวัสดุอุปกรณ์ คาป้าย คาป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
    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 บรม
นาถบพิตร และวันพอแหงชาติ

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพอแหงชาติ 
เชน คาจัดทําเครื่องราชสักการะ คาป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับ
กิจกรรมนี้    
     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 380,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 380,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการดําเนิน
งานและสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมของสวนราชการและ
องค์กร จังหวัดเชียงราย

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการดําเนินงานและสนับสนุน
การดําเนินงานจัดกิจกรรมฯ เชน กิจกรรมงานพอขุนฯ,
กิจกรรมรัฐพิธีตาง ๆ ของอําเภอเมือเชียงราย ประจําปี 2564
เชน คาจัดขบวน คาจัดนิทรรศการ  คาจัดเครื่องสักการะ
คาเชาชุดเครื่องเสียง คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมงานพอขุนเม็งรายมหาราช 
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

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563  09:23:27 หน้า : 184/217



เงินอุดหนุนเอกชน

1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ 
ของหมูบ้าน ได้แก กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันสงกรานต์ หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน ตลอดจน
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
  1) กิจกรรมวันลอยกระทง   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
  2) กิจกรรมวันสงกรานต์   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น(00263)  สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 26 
หน้า แบบ ผ.02/40
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10) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ 
ของหมูบ้าน ได้แก กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และ
งานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน ตลอดจนที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   1) กิจกรรมบวชปา   การเบิกจาย 
       เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
   2) กิจกรรมทําบุญขุนน้ํา  การเบิกจาย 
       เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น(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 หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน ตลอดจน
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
  1) กิจกรรมวันลอยกระทง   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
  2) กิจกรรมวันสงกรานต์   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 37 หน้า แบบ ผ.02/42
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12) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ 
ของหมูบ้าน ได้แก กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันสงกรานต์ หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน ตลอดจน
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
  1) กิจกรรมวันลอยกระทง   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
  2) กิจกรรมวันสงกรานต์   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *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 หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน ตลอดจน
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
  1) กิจกรรมวันลอยกระทง   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
  2) กิจกรรมวันสงกรานต์   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 39 หน้า แบบ ผ.02/43
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2) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านรองธาร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ 
ของหมูบ้าน ได้แก กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันสงกรานต์ หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน ตลอดจน
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
  1) กิจกรรมวันลอยกระทง   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
  2) กิจกรรมวันสงกรานต์   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *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 หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน ตลอดจน
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
  1) กิจกรรมวันลอยกระทง   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
  2) กิจกรรมวันสงกรานต์   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 28 หน้า แบบ ผ.02/41
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4) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้านแมลาว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ 
ของหมูบ้าน ได้แก กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันสงกรานต์ หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน ตลอดจน
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
  1) กิจกรรมวันลอยกระทง   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
  2) กิจกรรมวันสงกรานต์   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 29 หน้า แบบ ผ.02/41

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563  09:23:27 หน้า : 192/217



5) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 บ้านหนองยาว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ 
ของหมูบ้าน ได้แก กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันสงกรานต์ หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน ตลอดจน
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
  1) กิจกรรมวันลอยกระทง   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
  2) กิจกรรมวันสงกรานต์   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 30 หน้า แบบ ผ.02/41

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563  09:23:27 หน้า : 193/217



6) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6 บ้านหัวดอย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ 
ของหมูบ้าน ได้แก กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันสงกรานต์ หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน ตลอดจน
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
  1) กิจกรรมวันลอยกระทง   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
  2) กิจกรรมวันสงกรานต์   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 31 หน้า แบบ ผ.02/41

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563  09:23:27 หน้า : 194/217



7) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านปาหัด จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ 
ของหมูบ้าน ได้แก กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันสงกรานต์ หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน ตลอดจน
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
  1) กิจกรรมวันลอยกระทง   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
  2) กิจกรรมวันสงกรานต์   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 32 หน้า แบบ ผ.02/41

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563  09:23:27 หน้า : 195/217



8) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านห้วยบง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ 
ของหมูบ้าน ได้แก กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันสงกรานต์ หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน ตลอดจน
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
  1) กิจกรรมวันลอยกระทง   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
  2) กิจกรรมวันสงกรานต์   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 33 หน้า แบบ ผ.02/42

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563  09:23:27 หน้า : 196/217



9) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ 
ของหมูบ้าน ได้แก กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันสงกรานต์ หรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
และงานประเพณีตาง ๆ ภายในหมูบ้าน ตลอดจน
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
  1) กิจกรรมวันลอยกระทง   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
  2) กิจกรรมวันสงกรานต์   การเบิกจาย
      เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ   
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ลําดับที่ 34 หน้า แบบ ผ.02/42

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563  09:23:27 หน้า : 197/217



เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

1)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลทาสาย จํานวน 10,000 บาท

- ตามโครงการอนุรักษ์ สงเสริม วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็นคาใช้จาย
ในการจัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ เชน 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ 
กิจกรรมแหเทียนพรรษา กิจกรรมอนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม  ประเพณีตาง ๆ ภายใน
ตําบลทาสาย ตลอดจนที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
   เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ 
คาเครื่องไทยทานและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและ
จําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น(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 วัฒนธรรมท้องถิ่น
และวันสําคัญทางศาสนา  เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ เชน วันวิสาขบูชา, 
วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา, 
วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณีทางศาสนา
ฯลฯ เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ 
คาเครื่องไทยทานและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและ
จําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 60 
หน้า แบบ ผ.02/48
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11) อุดหนุนวัดเวียงกลาง จํานวน 10,000 บาท

- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
และวันสําคัญทางศาสนา  เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ เชน วันวิสาขบูชา, 
วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา, 
วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณีทางศาสนา
ฯลฯ เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ 
คาเครื่องไทยทานและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและ
จําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น(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 วัฒนธรรมท้องถิ่น
และวันสําคัญทางศาสนา  เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ เชน วันวิสาขบูชา, 
วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา, 
วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณีทางศาสนา
ฯลฯ เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ 
คาเครื่องไทยทานและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและ
จําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 64 
หน้า แบบ ผ.02/49
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2) อุดหนุนวัดรองธาร จํานวน 10,000 บาท

- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
และวันสําคัญทางศาสนา  เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ เชน วันวิสาขบูชา, 
วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา, 
วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณีทางศาสนา
ฯลฯ เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ 
คาเครื่องไทยทานและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและ
จําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 52 
หน้า แบบ ผ.02/46

3) อุดหนุนวัดศรีสุพรรณ จํานวน 10,000 บาท

- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
และวันสําคัญทางศาสนา  เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ เชน วันวิสาขบูชา, 
วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา, 
วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณีทางศาสนา
ฯลฯ เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ 
คาเครื่องไทยทานและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและ
จําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 53 
หน้า แบบ ผ.02/46
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4) อุดหนุนวัดสถาน จํานวน 10,000 บาท

- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
และวันสําคัญทางศาสนา  เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ เชน วันวิสาขบูชา, 
วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา, 
วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณีทางศาสนา
ฯลฯ เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ 
คาเครื่องไทยทานและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและ
จําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น(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 วัฒนธรรมท้องถิ่น
และวันสําคัญทางศาสนา  เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ เชน วันวิสาขบูชา, 
วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา, 
วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณีทางศาสนา
ฯลฯ เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ 
คาเครื่องไทยทานและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและ
จําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 55 
หน้า แบบ ผ.02/46
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6) อุดหนุนวัดปาเขื่อนแก้ว จํานวน 10,000 บาท

- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
และวันสําคัญทางศาสนา  เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ เชน วันวิสาขบูชา, 
วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา, 
วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณีทางศาสนา
ฯลฯ เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ 
คาเครื่องไทยทานและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและ
จําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 56 
หน้า แบบ ผ.02/47

7) อุดหนุนคริสตจักรเขื่อนแก้ว จํานวน 10,000 บาท

- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
และวันสําคัญทางศาสนา เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ /วันสําคัญและประเพณี
ทางศาสนาคริสต์ ฯลฯ เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง 
คาจัดสถานที่ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 57 
หน้า แบบ ผ.02/47
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8) อุดหนุนคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เขื่อนแก้ว จํานวน 10,000 บาท

- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
และวันสําคัญทางศาสนา เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัด
กิจกรรมประเพณีตาง ๆ /วันสําคัญและประเพณีทาง
ศาสนาคริสต์ ฯลฯ เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง 
คาจัดสถานที่ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น(00263) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 58 
หน้า แบบ ผ.02/47

9) อุดหนุนวัดปาหัวดอย จํานวน 10,000 บาท

- ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
และวันสําคัญทางศาสนา  เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรมประเพณีตาง ๆ เชน วันวิสาขบูชา, 
วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา, 
วันออกพรรษา หรือวันสําคัญและประเพณีทางศาสนา
ฯลฯ เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ 
คาเครื่องไทยทานและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและ
จําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น(00263) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ 59 
หน้า แบบ ผ.02/47

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563  09:23:27 หน้า : 206/217



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 37,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 37,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 37,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) โครงการสงเสริมกิจกรรมทางการเกษตรตําบลทาสาย จํานวน 32,000 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) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/11   
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2) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงตามหลักธรรมาภิบาล เชน คาป้าย 
คาพันธุ์สัตว์น้ํา ตลอดจนคาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ  
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 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 88,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 88,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 88,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เชน 
คาวัสดุอุปกรณ์  คาป้าย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสนับสนุนการจัดทําระบบบันทึกข้อมูล 
และคาตอบแทนวิทยากร ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
     1. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
     2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 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 คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
3) เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่
ตําบลทาสาย
     -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 10,000 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 คาวัสดุ
อุปกรณ์ 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) สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (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 19,630,928 บาท

งบกลาง รวม 19,630,928 บาท
งบกลาง รวม 19,630,928 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 260,000 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 14,052,000 บาท

- ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
   (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์
การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562) และได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ไว้แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได 
จํานวน 1,805 คน  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   1) อายุตั้งแต 60 - 69 ปี จํานวน 1,200 ราย ๆ ละ 600 บาท
       จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 8,640,000 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 35 ราย ๆ ละ 1,000 บาท
       จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 420,000 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 3,496,800 บาท

- ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก
คนพิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ย
ความพิการ ดังนี้
1.ผู้พิการอายุต่ํากวา 18 ปี จํานวน 25 ราย ๆ ละ 1,000 บาท/
   คน/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 300,000 บาท
2.ผู้พิการอายุมากกวา 18 ปี จํานวน 333 ราย ๆ ละ 800 บาท/
   คน/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 3,196,800 บาท
   (เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) 
เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินการตามข้อ 8 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยความพิการ ให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (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 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ในพื้นที่
ตําบลทาสาย โดยผู้ปวยต้องขึ้นทะเบียนถูกต้อง
    จํานวน 12 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 600,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในกรณีเรงดวนจําเป็นตามความเหมาะสม 
ซึ่งการอนุมัติให้จายเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้
หนวยงานที่มีความจําเป็นต้องใช้เงิน ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น
ให้ผู้บริหารพิจารณาวาหากไมได้รีบดําเนินการ หรือไมรับ
แก้ไขปัญหาจะเกิดความเสียหายตอสวนราชการหรือ
ประชาชนอยางไร หรือตั้งจายเพียงพอตอการเผชิญเหตุ
สาธารณภัยตลอดปี และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
สวนรวมเทานั้น เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
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 ในการบริหารกิจการและใช้จายในกิจการของ
กองทุนฯ  โดย ทต.ทาสาย ได้รับโอนเงินคารายหัวตาม
จํานวนประชากร  7,280 รายละ 45 บาท ให้เทศบาล
ขนาดกลางตั้งงบประมาณสมทบฯ 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   
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2) เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 71,448 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยในอัตรา
ไมน้อยกวาร้อยละเศษหนึ่งสวนหก หรือจํานวน 0.00167 
ของรายรับจริงประจําที่มีผานมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)ไมรวม
เงินอุดหนุนทุกประเภทเงินจายขาด และเงินกู้ โดยไมต้องปัดเศษ 
ให้ใช้ทศนิยมสองตําแหนง และจายคาสมัครเข้าเป็นสมาชิก
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยหรือนายกเทศมนตรี 
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 820,000 บาท

 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) 
- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น(กบท.) โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณรายรับ
ในงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 ไมรวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน 
(จํานวนทั้งสิ้น 41,000,000 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
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นซึ่งจายจากเงินงบประมาณ
ของ ทต.ทาสายรายเดือน ๆ ละ 2,389.32 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 28,671.84 บาท
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
    *ตั้งจายจากเงินรายได้  
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