
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลทาสาย

อําเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 72,450,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 22,175,670 บาท
งบกลาง รวม 22,175,670 บาท

งบกลาง รวม 22,175,670 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดเชียงราย
ให้กับผู้ประกันตนที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปในสังกัด ทต.ทาสาย ตลอดจนครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทต.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

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนเงินทดแทน ซึ่งกําหนดให้
นายจ้างมีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนและชําระเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิคุ้มครองกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยทุพพลภาพ ตายเนื่องจาก
การทํางานให้แกนายจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศในราช
กิจจานุเษกษามีผลบังคับใช้ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,996,000 บาท

- ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ
60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
   (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562) และได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ไว้แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได 
จํานวน 2,050 คน  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   1) อายุตั้งแต 60 - 69 ปี จํานวน 1,300 ราย ๆ ละ 600 บาท
       จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 9,360,000 บาท
   2) อายุตั้งแต 70 - 79 ปี จํานวน 550 ราย ๆ ละ 700 บาท
      จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 4,620,000 บาท
   3) อายุตั้งแต 80 - 89 ปี จํานวน 160 ราย ๆ ละ 800 บาท
       จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 1,536,000 บาท
   4) อายุตั้งแต 90 ปีขึ้นไป จํานวน 40 ราย ๆ ละ 1,000 บาท
       จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 480,000 บาท
    *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 1 หน้า  แบบ ผ.02/หน้า 12
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,432,000 บาท

- ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก
คนพิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ย
ความพิการ รวมทั้งสิ้น 350 คน ดังนี้
1.ผู้พิการอายุต่ํากวา 18 ปี จํานวน 30 ราย ๆ ละ 1,000 บาท/
   คน/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 360,000 บาท
2.ผู้พิการอายุมากกวา 18 ปี จํานวน 320 ราย ๆ ละ 800 บาท/
   คน/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 3,072,000 บาท
   (เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) 
เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินการตามข้อ 8 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการ ให้คนพิการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 2 แบบ ผ.02/หน้า 12

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดสในพื้นที่
ตําบลทาสาย โดยผู้ปวยต้องขึ้นทะเบียนถูกต้อง
    จํานวน 10 คน ๆ ละ 500 บาทตอเดือน  จํานวน 12 เดือน
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 3 แบบ ผ.02/หน้า 12
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เงินสํารองจาย จํานวน 536,990 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสวนรวม
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น

รายจายตามข้อผูกพัน

1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตําบลทาสาย จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ตําบลทาสาย ในการบริหารกิจการและใช้จายในกิจการของ
กองทุนฯ  โดย ทต.ทาสาย ได้รับโอนเงินคารายหัวตาม
จํานวนประชากรรายละ 45 บาท ให้เทศบาล
ขนาดกลางตั้งงบประมาณสมทบฯ ไมน้อยกวาร้อยละ 50 
   เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 1 ลําดับที่ 1 หน้าแบบ ผ.02/หน้า 1 
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2) เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 68,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยในอัตรา
ไมน้อยกวาร้อยละเศษหนึ่งสวนหก หรือจํานวน 0.00167 
ของรายรับจริงประจําที่มีผานมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)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

3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการ
ประชาชนออม 1 สวน องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสมทบ 
1 สวน และรัฐบาล 1 สวน 
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 
0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตรที่ 6 ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/หน้า 40

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 28,680 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จปกติลูกจ้างประจําที่ถายโอนสู
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซึ่งจายจากเงินงบประมาณ
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
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,393,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น(กบท.) โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณรายรับ
ในงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2566 ไมรวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน 
(จํานวนทั้งสิ้น 46,450,000 บาท) 
    -ตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจําปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ลงวันที่ 23 กันยายน 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,942,420 บาท

งบบุคลากร รวม 9,737,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 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 และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/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 และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554

คาตอบแทนพิเศษนายก/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 และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554

วันที่พิมพ : 3/10/2565  13:44:05 หน้า : 7/197



คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

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 และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

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 และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,889,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 5,106,100 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล งานบริหารทั่วไป 
จํานวน 11 อัตรา โดยมีรายละเอียดเงินเดือน ดังนี้        
   - ปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา          
   - รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา     
   - หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา    
   - หัวหน้าฝายอํานวยการ จํานวน 1 อัตรา   
   - นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จํานวน 1 อัตรา
   - นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา    
   - นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
   - นิติกร  จํานวน 1 อัตรา 
   - นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
   - นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา  
   -เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
2) เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลที่
ปฏิบัติงานสํานักปลัดและหนวยตรวจสอบภายใน 
ที่มีสิทธิตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด
    -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 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
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 312,000 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
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5. คาตอบแทนประจําตําแหนงสําหรับนิติกรชํานาญการพิเศษ 
เดือนละ 3,500 บาท/เดือน/12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาล เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 
2547

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,369,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ ประกอบด้วย
  1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  5 อัตรา 
  2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  4  อัตรา
     เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

1)เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงาน
ในหนวยงานนี้ ประกอบด้วย  
  - พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 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
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 4,004,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 630,700 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

1)  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น 
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 50,000 บาท
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557    

2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อภาครัฐ
เปิดซองงานจ้าง และคาตอบแทนอื่น ๆ ตามระเบียบ 
กฎหมายหนังสือสั่งการกําหนดฯลฯ จํานวน 100,000 บาท  

วันที่พิมพ : 3/10/2565  13:44:05 หน้า : 11/197



คาเบี้ยประชุม จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุม ให้แกคณะกรรมการฯ
ตามที่กฎหมายกําหนด
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

คาเชาบ้าน จํานวน 408,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 54,700 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิ์เบิกจายได้ตามระเบียบฯหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 2,026,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1)คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 360,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ บุคคลใน
สวนสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 1 คน เดือนละ 
12,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 144,000 บาท
2) เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ บุคคลใน
สวนสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 2 คน เดือนละ 
9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท

2) คาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน จํานวน 60,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน 
แบบมีการยอ-ขยายปริมาณการถายขั้นต่ํา 10,000 แผน/เดือน
อัตรา 2,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 เครื่อง
2) เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน 
แบบมีการยอ-ขยายปริมาณการถายขั้นต่ํา 12,000 แผน/เดือน
อัตรา 3,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 เครื่อง
   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 

3) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ)

4) คาถายเอกสาร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร สําหรับเอกสารประเภทตาง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
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5) คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
สําหรับเอกสารประเภทตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

6)คาเบี้ยประกัน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกัน สําหรับครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง ของเทศบาลตําบลทาสาย

7)คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําฯ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มา
ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

8)คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 92,000 บาท

1) เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน 
คาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  การจ้างทําสิ่งของ และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องฯลฯ  จํานวน 80,000 บาท

2) เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน 
คาดําเนินการจ้างองคกรหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นกลาง
ในการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ภารกิจอื่น ๆ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขององคกร 
จํานวน 12,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 130,000 บาท
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1)คารับรอง  จํานวน 30,000 บาท สําหรับจายเป็นคารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน 
เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ของ ทต.ทาสาย รวมทั้ง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝายปกครอง 
พนักงานเทศบาลที่เข้ารวมการต้อนรับคณะ  ทั้งนี้
หมายรวมถึงคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน
คาของขวัญหรือของที่ระลึก คาพิมพเอกสาร รวมถึงคาใช้จาย
และคาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง 

2) คาเลี้ยงรับรอง จํานวน 40,000 บาท สําหรับจายเป็น
คาเลี้ยงรับรอง คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการประชุมสภา ทต.
การประชุมผู้นําชุมชน การประชุมประชาคมระดับท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการสนับสนุนฯ 
คณะกรรมการติดตามฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ตามหนังสือ
ที่ทางราชการขอความอนุเคราะหหรือสั่งการฯ สําหรับเลี้ยงรับรอง
ผู้เข้ารวมการประชุม/กิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่ตําบลทาสาย 
ตลอดจนการประชุมตาง ๆ ที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

3) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม   จํานวน  10,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายที่ในการเข้ารวมกิจกรรมฯ เชน 
คาเครื่องราชสักการะ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
โครงการนี้
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
    *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 5 แบบ ผ.02/หน้า 27
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4) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
จํานวน  10,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายที่ในการเข้ารวมกิจกรรมฯ เชน 
คาเครื่องราชสักการะ ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับโครงการนี้
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
    *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 14 แบบ ผ.02/หน้า 30

5) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายน   จํานวน  10,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายที่ในการเข้ารวมกิจกรรมฯ เชน 
คาเครื่องราชสักการะ ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับโครงการนี้
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
    *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 11 แบบ ผ.02/หน้า 29

6) โครงการจัดงานหรือรวมงานรัฐพิธี จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานหรือรวมงานรัฐพิธีใน
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด  เชน คาจัดทําเครื่องราชสักการะ
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ ตลอดจนคาจายใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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และจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี้
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
   *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 15  แบบ ผ.02/หน้า 30

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาผานทางดวนพิเศษ 
คาบริการจอดรถ ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
 -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564

10)โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลด้าน
ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติงานจากหนวยงานที่ตรวจสอบ

จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการจัดอบรมพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลด้านระเบียบ หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติงานจากหนวยงานที่ตรวจสอบ สําหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ทต. พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เชน คาป้าย
คายานพาหนะ คาที่พัก คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 6 ลําดับที่ 11 แบบ ผ.02/หน้า 44

11) โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นําชุมชนและบุคลากรท้องถิ่น จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการฝึกอบรมตามโครงการ
เชน คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวัน คาวัดสุอุปกรณ คาพาหนะวิทยากรฯลฯ 
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 6 ลําดับที่ 4 แบบ ผ.02/หน้า 41
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12)โครงการจิตอาสา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการจิตอาสา
เชน คาป้าย คาวัสดอุปกรณ คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ตลอดจน
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 1 
แบบ ผ.02/หน้า 1

2)คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนเข้ารับ
การฝึกอบรมตาง ๆ
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
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3)โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน กรรมการหมูบ้าน 
ผู้นําหมูบ้านและบุคลากรในตําบลทาสาย

จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรในตําบลทาสาย สําหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ทต. พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตลอดจน
กลุมแกนนําตาง ๆ  ฝายปกครอง หัวหน้าสวนราชการในพื้นที่
รวมถึงบุคลากรผู้อุทิศตนทําคุณประโยชนจนเกิดผลดีตอ
สวนรวมในตําบลทาสาย พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
เชน คาป้าย คายานพาหนะ คาที่พัก คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน และคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 4
ลําดับที่ 1 แบบ ผ.02/หน้า 13

4) โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน เชน คาทําป้าย แผนพับ 
เอกสารสื่อประชาสัมพันธอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จําเป็น
สําหรับโครงการนี้
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 6 ลําดับที่ 6 แบบ ผ.02/หน้า 42
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5)โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดงานวันเทศบาลในการสงเสริม บทบาท
หน้าที่ของเทศบาลฯเนื่องในวันเทศบาล เชน กิจกรรม
ฝึกอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธสําหรับ
พนักงานเทศบาล สมาชิกสภา ทต. ฝายปกครอง และ
หัวหน้าสวนราชการตาง ๆ ในพื้นที่ เชน คาป้าย คาวัสดอุปกรณ 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 6 ลําดับที่ 3  แบบผ.02/หน้า 41
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6)โครงการจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะ
ตําบลทาฉลอมเป็น "สุขาภิบาลทาฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 
2448 (ร.ศ. 124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอํานาจ
การปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีสวนรวมอยางแท้จริง 
อันนําไปสูการวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ทางคณะรัฐมนตรี จึงมีมติในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 
ประกาศให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย
เชน กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ พนักงานเทศบาล 
สมาชิกสภา ทต. ฝายปกครอง และหัวหน้าสวนราชการตาง ๆ 
ในพื้นที่ เชน คาป้าย คาวัสดอุปกรณ คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ตลอดจน
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 6 ลําดับที่ 2  แบบผ.02/หน้า 41  
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7) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สําหรับคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้ชวยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ ทต.ทาสาย

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม สําหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้ชวยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างฯ ทต.ทาสาย 
เชน คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวัน คาวัดสุอุปกรณ คาพาหนะวิทยากร ฯลฯ 
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 6 ลําดับที่ 14  แบบ ผ.02/หน้า 45

8) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในเทศบาลตําบลทาสาย ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและพื้นที่ตําบลทาสายให้เป็นเมืองนาอยู

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการปรับปรุงภูมิทัศนภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลทาสาย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและพื้นที่ในการดูแล
และความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาสายให้เป็น
เมืองนาอยู เชน การจัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ 
การปรับปรุงภูมิทัศนถนน/เส้นทางตาง ๆ ที่เชื่อมระหวาง
หมูบ้าน หรือเชื่อมระหวางตําบล และถนนเส้นทางภายใน
หนองน้ําสาธารณะหนองบัว ตลอดจนการดูแล ปรับปรุง
ภูมิทัศนถนนหรือฟ้นฟูแหลงน้ํา กําจัดวัชพืชตาง ๆ 
ตามแหลงน้ํา คูคลองลําเหมือง ลําห้วย ตลอดจน
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2560 
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 1 
แบบ ผ.02/หน้า 7
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9)โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล
ตําบลทาสาย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตําบลทาสาย
เชน คาป้าย คาวัสดอุปกรณ คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ตลอดจน
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 6 ลําดับที่ 13 แบบ ผ.02/หน้า 44

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ในกรณีการซอมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
1) ประเภทคาครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร 
รถยนตสวนกลาง  รถโดยสาร(12ที่นั่ง)  รถจักรยานยนต
รถยนต(รถตู้) รถกระบะเทท้ายเอนกประสงค รถบรรทุก(ดีเซล)
รถเข็น เครื่องพนหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า เครื่องพนยา 
เครื่องเปาใบไม้ และคาครุภัณฑอื่นที่มีการจัดซื้อระหวางปี 
หรือคาครุภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
2) ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
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ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1)วัสดุคงทน ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  ตรายาง  ที่ถูพื้น  
ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ 
เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน,แผนที่ 
พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน 
หรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตาง ๆ  มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) 
พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  
พระบรมรูปจําลอง  กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก 
ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน  ผ้าใบเต้นทขนาดใหญ 
ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition)
ฯลฯ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว  สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป  ตัวเย็บกระดาษ  เข็มหมุด
กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม  สมุดบัญชี  
สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ  ผ้าสําลี  ธงชาติ  
สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน  ไข  
ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  พวงมาลัย  
พวงมาลา  พานพุม  กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า โคมไฟ โทรโขง ไม้ซักฟิวส
ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตชไฟฟ้า  หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ   
ลูกถ้วยสายอากาศ  รีซีสเตอร  มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรกเกอร  สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน,
จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล 
กลองรับสัญญาณ  ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ดอกลําโพง 
แผงวงจร  ฮอรนลําโพง ผังแสดงวงจรตาง ๆ  
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
  *สําหรับซอมแซมหรือติดตั้งในสวนของสํานักปลัด ตลอดจน
ในอาคารสถานที่ตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ ทต.ทาสาย 
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 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  ถังแกส  เตา 
ตู้เก็บอุปกรณดับเพลิง  สายยางฉีดน้ํา  ถังขยะแบบขาตั้ง  
ถังขยะแบบล้อลาก  อางล้างจาน  ถังน้ํา ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก  ผงซักฟอก  สบู  น้ํายาดับกลิ่น  แปรง
ไม้กวาด  เขง  มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน  หมอน  ผ้าหม 
ผ้าปูโตะ  น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา
อาหารเสริม(นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

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 สวานมือ โถส้วม  อางลางมือ ราวพาดผ้า
หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก  เครื่องยิงตะปู  นั่งร้าน ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก น้ํามันทาไม้  ทินเนอร  สี  ปูนซีเมนต 
ทราย  ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนตบล็อก  
กระเบื้อง สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ปูนขาว 
แผนดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ทอน้ําและ
อุปกรณประปา  ทอตาง ๆ  ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุพาหนะและขนสง สําหรับรถยนต
สวนกลาง และรถจักรยานยนต  รถโดยสาร(12ที่นั่ง) 
รถยนต(รถตู้) รถกระบะเทท้ายเอนกประสงค รถบรรทุก(ดีเซล)
รถเข็น ฯลฯ ของสํานักปลัด ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไขควง  ประแจ  แมแรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน คีมล็อค  ล็อคเกียร  ล็อคคลัตช 
ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางรถยนต  น้ํามันเบรก น็อตและสกรู
สายไมล  เพลา  ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น  ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก เบาะรถยนต 
ชุดเกียรรถยนต  เครื่องยนต(อะไหล)  เบรก  ครัช  พวงมาลัย
สายพานใบพัด  หม้อน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรี่  จานจาย  ล้อ  
ถังน้ํามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  อานจักรยาน  ตลับลูกปน  
กระจกมองข้างรถยนต  กันชนรถยนต  เข็มขัดนิรภัย 
สายไฮดรอลิค ฯลฯ  
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก แกสหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล 
น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง 
ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
*สําหรับครุภัณฑพาหนะและขนสง  สําหรับรถยนตสวนกลาง
รถจักรยานยนต  รถโดยสาร(12ที่นั่ง) รถยนต (รถตู้)
รถกระบะเทท้ายเอนกประสงค รถบรรทุก(ดีเซล) ฯลฯ 
*สําหรับครุภัณฑประเภทตาง ๆ เชน เครื่องตัดหญ้า รถตัดหญ้า 
เครื่องพนยา เครื่องหวานปุ๋ย เครื่องเปาใบไม้ หรือครุภัณฑอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
*สําหรับครุภัณฑประเภทอื่นที่ดําเนินการจัดซื้อระหวาง
ปีงบประมาณ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท 
1) วัสดุคงทน ได้แก เคียว  สปริงเกลอร(Sprinkler)  จอบหมุน  
จานพรวน  ผานไถกระทะ  คราดซี่พรวนดินระหวางแถว  
เครื่องดักแมลง  ตะแกรงรอนเบนโธส  อวน(สําเร็จรูป) 
กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ปุ๋ย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว  อาหารสัตว  พืชและสัตว  พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา  
น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช
เชน ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกัน
แกสพิษ ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก 
หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท 
1) วัสดุคงทน ได้แก ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ 
กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม
กระเป๋าใสกล้องถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก 
ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก พูกัน สี กระเขียนโปสเตอร 
ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้
จากการล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม 
เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก  หนวยประมวลผล
ฮารดดิสกไดรฟ  ซีดีรวมไดรฟ  แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ(Key Board)  เมนบอรด (Main Board)
เมมโมรี่ซิป(Memory Chip)เชน RAM  คัตซีทฟีดเตอร
(Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ
(Printer Switching Box)  เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) เป็นต้น
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต 
(Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)  
แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) 
เราเตอร (Router) ฯลฯ ในสวนสํานักปลัด
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาเพื่อจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ  ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.วัสดุคงทน ได้แก  มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า  สมอเรือ
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบังคับสัตว ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 737,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าอาคารสํานักงาน 
ศาลาอเนกประสงค (บริเวณหนองน้ําสาธารณะหนองบัว)
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  อาคารตลาดชุมชน 
และคากระแสไฟฟ้าสถานที่อื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจาย
เนื่องจากอยูภายใต้การกํากับดูแลและอยูใน
ความรับผิดชอบของ ทต.ทาสาย 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้น้ําประปาหรือคาน้ําบาดาล
ภายในอาคารสํานักงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 
อาคารตลาดชุมชน ตลอดจนคาน้ําประปาหรือคาน้ําบาดาล
สถานที่อื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจายซึ่งอยูในความรับผิดชอบ
หรือการกํากับดูแลของ ทต.ทาสาย 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน
คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึง
คาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว และคาใช้จาย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชา
คาเชาเครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย
สําหรับทุกสวนงาน

คาบริการไปรษณีย จํานวน 27,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร 
คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)
(ในสวนสํานักปลัด กองการศึกษา และกองชาง)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายการบริการทางด้านโทรคมนาคม เชน 
คาโทรภาพ(โทรสาร) คาเทเลกซ  คาวิทยุสื่อสาร 
คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ
เชน คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น
และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี) ฯลฯ ของทุกสวนงาน

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียม
ที่เกี่ยวข้องของ (ระบบ CLOUD, HOSTING) 
ของ ทต.ทาสาย

งบลงทุน รวม 200,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้บุนวม จํานวน 19,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเก้าอี้บุนวม จํานวน 30 ตัว
ราคาตัวละ 650 บาท รวมเป็นเงิน 19,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1)เบาะหนัง ขาชุบโครเมี่ยม
2)ไมมีพนักพิงแขน
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 3  แบบ ผ.03/หน้า 1
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เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโทรศัพทพื้นฐาน
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
  -โทรศัพทระบบสายเดี่ยว ชนิดตั้งบนโตะ
  -ปรับระดับเสียงกริ่ง
  -ปรับระดับเสียงสนทนา
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

ตู้บานเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้บานเลื่อน 2 ชั้น
จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 5,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 1) ขนาดกว้างไมน้อยกวา 80 เซนติเมตร 
     ความสูง 80  เซนติเมตร ความลึก 40 เซนติเมตร
 2) ทําด้วยไม้ มีจํานวนชั้นวาง 2 ชั้น
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
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โตะพับเอนกประสงค จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโตะพับเอนกประสงค
จํานวน 10 ตัว ราคาตัวละ 1,800 บาท รวมเป็นเงิน 
18,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1)ขนาดกว้าง ไมน้อยกวา 60 ซม.
  2)ยาวไมน้อยกวา 180 ซม.
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 4  แบบ ผ.03/หน้า 1

ผ้ามาน พร้อมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อผ้ามานพร้อมอุปกรณติดตั้ง
จํานวน 15 ชุด ราคาชุดละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000
 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1.ผ้ามานพร้อมอุปกรณติดตั้ง  สําหรับหน้าตาง
2. ขนาดกว้างไมน้อยกวา 2.00 เมตร  
ยาวไมน้อยกวา 1.10 เมตร จํานวน 15 บาน
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
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รถเข็น แบบ 2 ล้อ จํานวน 2,100 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อรถเข็น แบบ 2 ล้อ
จํานวน 1 คัน ราคา 2,100 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1. รถเข็น
      ของมี 2 ล้อ 
  2. เป็นรถเข็นเหล็ก 
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องเปาลม สะพายหลัง จํานวน 6,300 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องเปาลม สะพายหลัง
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,300 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1.เครื่องเปาลมเปาใบไม้ชนิด 2 จังหวะ 
  2.กระบอกสูบไมน้อยวา 20  ซีซี
  3.น้ํามันเชื้อเพลิง เบนซิน
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
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ปั๊มลมสายพาน จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อปั๊มลมสายพาน
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 11,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1.มอเตอรไมน้อยกวา 3 แรงม้า
  2.ขนาดถังจุ 90 ลิตร หรือดีกวา
  3.แรงดัน 0.8 mpa
  4.ปริมาณลม 0.25 M /min
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ลําโพงไร้สาย ขนาด 1000W จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อลําโพงไร้สาย ขนาด 1000W
จํานวน 1 ตู้ ราคา 15,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1) กําลังขับ ขนาดไมน้อยกวา 1000W
  2) รับสัญญาณ Bluebooth
  3) ขนาดดอกลําโพง Centerไมน้อยกวา 8 นิ้ว/1ทาง,
   Tweeter2นิ้ว/2ทาง
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 5  แบบ ผ.03/หน้า 1

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 9,500 บาท
   ทต.ทาสายมีความจําเป็นจัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท
  ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 44,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที1่ * 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 44,000 บาท
  ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดําชนิด Network แบบที่1 (28 
หน้า/นาที)

จํานวน 8,900 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLED 
ขาวดําชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 8,900 บาท 
  ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร

วันที่พิมพ : 3/10/2565  13:44:05 หน้า : 37/197



งานบริหารงานคลัง รวม 5,722,800 บาท
งบบุคลากร รวม 4,250,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,250,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,027,000 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
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

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
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,061,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้  ประกอบด้วย
   1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 3 อัตรา
   2. พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 6 อัตรา
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

1)เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ ประกอบด้วย
    - พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 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
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 1,313,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 344,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น 
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
กองคลัง

คาเชาบ้าน จํานวน 276,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,800 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 604,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ บุคคลในสวนกองคลัง 
จํานวน 1 คน เป็นรายเดือนละ 9,000 บาท ตอเดือน 
จํานวน 12 เดือน
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2) คาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน 
แบบมีการยอ-ขยาย ปริมาณการถายขั้นต่ํา12,000 แผน/เดือน
อัตรา 3,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 

3) คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ สําหรับเอกสาร
ประเภทตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

4) คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน การจ้างทําสิ่งของ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ

5)คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําฯ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น

6) คาถายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร สําหรับเอกสารประเภทตาง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาผานทางดวนพิเศษ 
คาบริการจอดรถ ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
  -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564

2)คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนเข้ารับการ
ฝึกอบรมตาง ๆ
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557

3)โครงการสํารวจ จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจ้างเหมาในการจัดทําแผนที่ภาษีของเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ ทต.ทาสาย โดยจายเป็นคาถายระวางที่ดิน  
คาถายโฉนดที่ดิน ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
*ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 6 ลําดับที่ 7 แบบ ผ.02/หน้า 42
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของกองคลัง
ในกรณีการซอมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
1) ประเภทคาครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร  รถยนตสวนกลาง 
รถจักรยานยนต และคาครุภัณฑอื่นที่มีการจัดซื้อระหวางปี 
หรือคาครุภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
2) ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
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ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1)วัสดุคงทน ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  ตรายาง  ที่ถูพื้น  
ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ 
เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน,แผนที่ 
พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน 
หรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตาง ๆ  มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) 
พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  
พระบรมรูปจําลอง  กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก 
ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน  ผ้าใบเต้นทขนาดใหญ 
ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition)
ฯลฯ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว  สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป  ตัวเย็บกระดาษ  เข็มหมุด
กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติ
ข้าราชการ  แบบพิมพ  ผ้าสําลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ
ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน  ไข  ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน  พวงมาลัย  พวงมาลา  พานพุม
กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า โคมไฟ โทรโขง ไม้ซักฟิวส
ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตชไฟฟ้า  หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ   
ลูกถ้วยสายอากาศ  รีซีสเตอร  มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรกเกอร  สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน,
จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล 
กลองรับสัญญาณ  ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ดอกลําโพง แผงวงจร
ฮอรนลําโพง ผังแสดงวงจรตาง ๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
*สําหรับซอมแซมหรือติดตั้งในสวนของสํานักงานกองคลัง
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก แกสหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล 
น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง 
ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น  ฯลฯ  
*สําหรับครุภัณฑพาหนะและขนสง  สําหรับรถยนตสวนกลาง
รถจักรยานยนต  ฯลฯ ของกองคลัง 
และสําหรับครุภัณฑประเภทอื่นๆ ที่ดําเนินการจัดซื้อระหวาง
ปีงบประมาณ ของกองคลัง 
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก  หนวยประมวลผล
ฮารดดิสกไดรฟ  ซีดีรวมไดรฟ  แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ(Key Board)  เมนบอรด (Main Board)
เมมโมรี่ซิป(Memory Chip)เชน RAM  คัตซีทฟีดเตอร
(Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ
(Printer Switching Box)  เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) เป็นต้น
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต 
(Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)  
แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) 
เราเตอร (Router) ฯลฯ ในสวนกองคลัง
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 105,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 105,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร 
คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)
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งบลงทุน รวม 158,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 158,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาดไมน้อยกวา 4 ฟุต จํานวน 7,300 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ
จํานวน 1 หลัง เป็นเงิน 7,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1) ขนาดกว้างไมน้อยกวา 4 ฟุต
  2)ภายในมีแผนชั้นปรับระดับ 2 แผน แบงเป็น 3 ชั้น
  3)บานเลื่อนทึบ พร้อมกุญแจล็อก
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 39,900 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
จํานวน 7 หลัง ราคาหลังละ 5,700 บาท 
รวมเป็นเงิน 39,900 บาท
   ครุภัณฑดังกลาวมีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 

วันที่พิมพ : 3/10/2565  13:44:05 หน้า : 47/197



โทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1.หน้าจอ ไมน้อยกวา ขนาด 6.5 นิ้ว
2.หนวยประมวลผล ไมน้อยกวา OCTA-core 1.6 GHz 
3.ความละเอียดภาพ ไมน้อยกวา 720*1080 Pixels 
4.หนวยความจํา ไมน้อยกวาแรม 3 GB / รอม 32 GB 
5.ระบบปฏิบัติการ  ไมน้อยกวา Android  10 
6.การเชื่อมตอ/เครื่อยขาย Wi-Fi, Bluetooth, 2G, 3G, 
   4G, USB microUSB
7.แบตเตอรี่  ไมน้อยกวาความจุ 4,000 mAh 
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ(โดรน)
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 40,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1) ความเร็วสูงสุด (ไมมีลม)  68 กิโลเมตรตอชั่วโมง
  2) เพดานบินสูงสุด 500 เมตร
  3) ระยะบินไกลสุด 10 กิโลเมตร
  4) เวลาบินสูงสุด (ไมมีลม) 34 นาที
  5) ต้านทานความเร็วลมสูงสุด 29-38 กิโลเมตรตอชั่วโมง
  6) ชวงคลื่นความถี่ในการทํางาน 2.400 ถึง 5.850GHz
  7) กล้องติดตั้งมาพร้อมตัวเครื่อง
  8) เซ็นเซอร CMOS 1/2 นิ้ว
  9) ความละเอียดภาพนิ่ง 12/48ล้านพิกเซล
  10)เลนสคาขอบเขตการมองเห็นประมาณ 84C/รูรับแสงf/2.8
  11)ชวงการปรับคาISO วีดีโอ100-6400 ภาพนิ่ง 100-6400 
  12)ความละเอียดวีดีโอสูงสุด 4K UltraHD/60fps
  13)อัตราบิตเรตวีดีโอสูงสุด 120 Mbps 
  14)รูปแบบไฟลภาพ JPEG/DNG(RAW) 
  15)รูปแบบไฟลวีดีโอ MP4/MOV(H.264/MPEG-4 AVC)
  16)ระบบแกนกันสั่นกิมบอล 3 แกน (Tilt/Roll/Pan)
  17)ระบบเซ็นเซอร ด้านหน้า,ด้านหลัง,ด้านลาง
  18)ตัวเครื่อง น้ําหนัก 570 กรัม
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ลําดับที่ 2 หน้า แบบ ผ.03/1
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบที่ 2
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท
  ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 46,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000
 บาท
รวมเป็นเงิน 46,000 บาท
  ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,971,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,609,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,609,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 362,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล งานป้องกันฯ 
จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดเงินเดือน ดังนี้        
   - จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1 อัตรา
  - เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลที่
ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ที่มีสิทธิตามระเบียบหรือหนังสือ
สั่งการที่กําหนด
    -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,103,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้  ประกอบด้วย
      - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา
      - พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 8 อัตรา
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

1)เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ ประกอบด้วย
      - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา
      - พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 8 อัตรา
2)เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน ในอัตรา
ร้อยละ 3,4 หรือ 5% ของคาจ้างที่ได้รับตอเดือน รวม 12 เดือน
3) เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 1,241,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 105,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
จํานวน 50,000 บาท

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

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

ค่าใช้สอย รวม 626,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ บุคคลในสวนงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาผานทางดวนพิเศษ 
คาบริการจอดรถ ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
  -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564

2)คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ตาง ๆ
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
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3)โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสาธารณภัย จํานวน 26,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
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
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 5 แบบ ผ.02/หน้า 15

4)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือน(อปพร.) เจ้าหน้าที่ประจําศูนย อปพร. คณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่เทศบาล และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
งาน อปพร.ตําบลทาสาย ตลอดจนการศึกษาดูงาน 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  คาใช้จายในการศึกษา
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องสําหรับ
โครงการนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 6 แบบ ผ.02/หน้า 15
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5)โครงการสงเสริมกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 14,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร.ประจําปี
ในการสงเสริม บทบาท หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อปพร. ที่มี
ตอชุมชนและสังคม โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวัน อปพร. เชน คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวันฯลฯ
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 4 แบบ ผ.02/หน้า 15
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6) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจม
น้ําในเด็กและเยาวชน

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ
การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําในเด็กและเยาวชน
เชน คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวันฯลฯ
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 1 
แบบ ผ.02/หน้า 3
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7)โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล
ทาสาย

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลตําบลทาสาย กรณีเยียวยาหรือฟ้นฟูหลัง
เกิดสาธารณภัยหรือ ภัยพิบัติที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม
สามารถชวยเหลือตนเองได้ในการดํารงชีพ เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยางปกติสุขในสังคมฯลฯ
โดยให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพิจารณาใช้จายงบประมาณ
ชวยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง
โดยอนุโลม เชน วาตภัย อัคคีภัย แผนดินไหว อาคารถลม 
ภัยจากภัยแล้ง ภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย ภัยจากไฟปา
ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนสง  
ภัยจากโรคระบาด ฯลฯ  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/
ว 3867 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2564
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 1แบบ ผ.02/หน้า 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ในกรณีการซอมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
1) ประเภทคาครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร  รถยนตสวนกลาง
รถบรรทุกน้ํา เครื่องพนหมอกควัน  เครื่องพนยา  
รถพยาบาลฉุกเฉิน เครื่องเปาใบไม้  เรือท้องแบน 
เทรลเลอรลากจูง และคาครุภัณฑอื่นที่มีการจัดซื้อ
ระหวางปีหรือคาครุภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
2) ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
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ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า โคมไฟ โทรโขง ไม้ซักฟิวส
ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตชไฟฟ้า  หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ   
ลูกถ้วยสายอากาศ  รีซีสเตอร  มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรกเกอร  สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน,
จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล 
กลองรับสัญญาณ  ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ดอกลําโพง 
แผงวงจร  ฮอรนลําโพง ผังแสดงวงจรตาง ๆ  
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
  *สําหรับซอมแซมหรือติดตั้งในสวนของสํานักปลัด ตลอดจน
ในอาคารสถานที่ตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ ทต.ทาสาย 
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุพาหนะและขนสง สําหรับ
รถยนตสวนกลาง รถบรรทุกน้ําฯ รถพยาบาลฉุกเฉิน 
เทรลเลอรลากจูง ฯลฯ ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไขควง  ประแจ  แมแรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน คีมล็อค  ล็อคเกียร  ล็อคคลัตช 
ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางรถยนต  น้ํามันเบรก น็อตและสกรู
สายไมล  เพลา  ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น  ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก เบาะรถยนต 
ชุดเกียรรถยนต  เครื่องยนต(อะไหล)  เบรก  ครัช  พวงมาลัย
สายพานใบพัด  หม้อน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรี่  จานจาย  ล้อ  
ถังน้ํามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  อานจักรยาน  ตลับลูกปน  
กระจกมองข้างรถยนต  กันชนรถยนต  เข็มขัดนิรภัย 
สายไฮดรอลิค ฯลฯ  
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 260,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก แกสหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล 
น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง 
ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
*สําหรับครุภัณฑพาหนะและขนสง  สําหรับรถยนตสวนกลาง
รถบรรทุกน้ําฯ  รถพยาบาลฉุกเฉิน เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต
เทรลเลอรลากจูง ฯลฯ  
*สําหรับครุภัณฑประเภทตาง ๆ เชน เครื่องพนยา เครื่องเปาใบไม้
หรือครุภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
*สําหรับครุภัณฑประเภทอื่นที่ดําเนินการจัดซื้อระหวาง
ปีงบประมาณ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ชุดเครื่องมือผาตัด  ที่วางกรวยแก้ว  
กระบอกตวง  เบ้าหลอม   หูฟัง(Stethoscope)  เปลหามคนไข้ 
คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน  ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง 
เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้)ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สําลี และผ้าพันแผล  ยาและเวชภัณฑ
แอลกอฮอล  ฟิลมเอกซเรย  เคมีภัณฑ  ออกซิเจน  
น้ํายาตาง ๆ  เลือด  สายยาง  ลูกยาง หลอดแก้ว  ลวดเชื่อมเงิน  
ถุงมือ กระดาษกรอง  จุกตาง ๆ  สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลอง
วิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย  ทรายอเบท
น้ํายาพนหมอกควัน กําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย
ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ซึ่งแยกออกเป็น 
2 ประเภท มีรายละเอียดดังนี้
1)วัสดุคงทน ได้แก เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน  เสื้อ กางเกง 
เครื่องหมายตาง ๆ ถุงเท้า/ถุงมือ  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก   
ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึง
ชนิดกันไฟ(ไมรวมถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา
(ไมรวมถังออกซิเจน) เครื่องแตงกายสําหรับงานกวาดถนน/
ล้างทอใสสารเคมี  เครื่องแตงกายของผู้ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล/ศูนยบริการสาธารณสุข  ชุดนาฏศิลป์ 
ชุดดุริยางค ฯลฯ
2)วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อปพร.
เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ซึ่งแยกออกเป็น
2 ประเภท มีรายละเอียด ดังนี้
1)วัสดุคงทน ได้แก วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง)
ทอสายสงน้ํา  สายดับเพลิง  อุปกรณดับไฟปา
(เชน สายฉีด,ถัง,ไม้ตบไฟ)ฯลฯ
2)วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง 
น้ํายาดับเพลิง ฯลฯ  ตลอดจนตะกร้าสวมปลายทอสูบ 
ข้อตอแปลงเกลียวสําหรับตอกับทอสูบกับหัวประปาดับเพลิง
ประแจขันเปิดวาลว หัวประปาดับเพลิง รูปตัว T 
ทอดูดน้ําเข้าตัวหนอน ประแจหัวประปาแบบปรับได้ 
ชุดโคมไฟสองสวางและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาเพื่อจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ  ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.วัสดุคงทน ได้แก  มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า  สมอเรือ
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบังคับสัตว ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 95,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,800 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องเปาใบไม้ จํานวน 11,800 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องเปาใบไม้
ราคาเครื่องละ 5,900 บาท จํานวน 2 เครื่อง 
รวมเป็นเงิน 11,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1.ขนาดกระบอกสูบไมน้อยกวา  55 cc.
  2.กําลังเครื่องยนตไมน้อยกวา 2.6 KW/3.5 HP
  3.ความเร็วรอบไมน้อยกวา  9,000 / นาที
  4.ความเร็วของลมไมน้อยกวา 82 เมตร/วินาที
  5.ความไกลของลมไมน้อยกวา 12 เมตร 
  6.ความจุถังน้ํามันไมน้อยกวา 1.5 ลิตร
  7.ขนาดรวมกลองไมน้อยกวา 50x39x49 ซม.
  8.น้ําหนักรวมไมเกิน 9.5 กก.
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 8 แบบ ผ.03/หน้า 2

วันที่พิมพ : 3/10/2565  13:44:05 หน้า : 62/197



ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบพกพา จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต 
แบบพกพา  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1.มีสัญลักษณแสดงการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
  2.บันทึกผลการวัดได้ 
  3.ผ้าพันต้นแขน ขนาด 22 - 44 ซม.
  4.ใช้งานด้วยถาน AAA 1.5V (4 ก้อน)
  5.ขนาดไมเกิน 140 x 95 x 50 มม.
  6.น้ําหนักเฉพาะตัวเครื่องไมเกิน 380 กรัม
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 13 แบบ ผ.03/หน้า 2
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ครุภัณฑอื่น

กล้องติดรถยนตสวนกลาง จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อกล้องติดรถยนตสวนกลาง
จํานวน 3 ชุด ราคาชุดละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1.กล้องติดรถกระจก FULL HD มีทั้งกล้องหน้าและหลัง
2.มีโหมดจอดรถบันทึกอัตโนมัติเมื่อเกิดการชน
3.โหมดตรวจจับการเคลื่อนไหว
4.โหมดล็อคไฟลอัตโนมัติ
5.ความละเอียดวิดีโอสูง เป็นFULL HD 1920:1080/1280:720
6.จอแสดงผลขนาดไมน้อยกวา 4.3 
7.ชดเชยแสง 
8.เมมโมรี่การดไมน้อยกวา 32 GB
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
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ฐานรองอลูมิเนียม ล็อคเตียงรถเข็นฉุกเฉิน จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อฐานรองอลูมิเนียม 
ล็อคเตียงรถเข็นฉุกเฉิน จํานวน 1 อัน ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1.โครงสร้างผลิตจากเหล็กกลอง-หนา หน้ากว้าง 2.8-3.2 นิ้ว 
หุ้มด้วยไม้กรุหนัง
2. ตัวรางทําจากอลูมิเนียม-แบบมีขอบ หน้ากว้าง 4.3-4.8 นิ้ว
3. ชุดมือจับ-ล็อคเตียง ทําจากเหล็กปัดเงา 
พนเคลือบด้วยสีป้องกันสนิม
4. ขนาดสินค้า(LxHxW)ไมน้อยกวา 194x56x43 ซม.
5. ชุดฐานรองอลูมิเนียม ออกแบบมาเพื่อล็อครถเข็นฉุกเฉิน
เมื่อนํารถเข็นฉุกเฉินขึ้นฐานรอง
6. ด้านลางฐานรอง สามารถจัดเก็บเปลตักอลูมิเนียม 
หรือเปลนอน
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ลําดับที่ 7  แบบ ผ.03/หน้า 1 
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หัวฉีดน้ําดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง
จํานวน 1 อัน ราคา 15,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
   1. เป็นหัวฉีดที่มีสวนทํามาจากอลูมิเนียมอัลลอย 
น้ําหนักไมเกิน 2 กิโลกรัม
   2. มีตําแหนงปรับปริมาณน้ํา 4 ตําแหนง คือ 
30-60-95-125 แกลลอน/นาที 
(หรือ 115-230-360-475ลิตร/นาที)
   3. ตําแหนง FLUSH เพื่อใช้ปรับในกรณีที่มีสิ่งสกปรก
ปะปนมากับน้ํา เมื่อปรับไปตําแหนง FLUSH หัวฉีดจะเปิด
กว้างมากที่สุด เพื่อไลสิ่งสกปรกออกไปจนหมด
   4. หัวฉีดน้ําดับเพลิงสามารถปรับเป็นลําตรง 
กึ่งลํากึ่งฝอย และแบบมานน้ําได้
   5. สามารถใช้กับข้อตอสวมเร็วได้ ซึ่งจะมีข้อตอสวมเร็ว 
ขนาด 2.5 นิ้ว แถมมาพร้อมกับหัวฉีด
   6. ได้รับมาตรฐานการผลิต
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ลําดับที่ 6 หน้า แบบ ผ.03/หน้า 1
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หุนฝึกชวยชีวิตพื้นฐานพร้อมชุดAED จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อหุนฝึกชวยชีวิตพื้นฐาน
พร้อมชุดAED จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 12,000 บาท 
รวม 24,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน
1.เป็นหุนจําลองผู้ใหญครึ่งตัว  ตั้งแตศีรษะถึงเอว 
สามารถใช้การฝึกกดหน้าอกเพื่อปั้มหัวใจและชวยหายใจ
ด้วยการเปาปากหรือการใช้หน้ากากชวยหายใจแบบมีทอ
สําหรับเปา หรือใช้ ambu bag ได้
2. มีการเคลื่อนไหวของหน้าอกเมื่อมีการปั้มหัวใจและ
การชวยหายใจ
3. บริเวณปากและจมูกของหุน สามารถถอดเปลี่ยน
ทําความสะอาดได้
4. มีตําแหนงกายวิภาค ที่สําคัญสําหรับการฝึก
5. มีเครื่อง AED จําลอง ที่สามารถใช้งานกับตัวหุน
6. มีคูมือสําหรับการใช้งาน
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ลําดับที่ 8 แบบ ผ.03/หน้า 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาสาย ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องสําหรับโครงการนี้
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 10  แบบ ผ.02/หน้า 16

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

จํานวน 19,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องสําหรับโครงการนี้
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 9  แบบ ผ.02/หน้า 16
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งานจราจร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
(ถนนปลอดภัย) ชวงเทศกาลปีใหม

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําแผนพับ ป้ายประชาสัมพันธฯลฯ 
ตามโครงการจัดกิจกรรมรณรงคถนนปลอดภัยรวมใจลดอุบัติเหตุ
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
    *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4  ลําดับที่ 3 หน้า แบบผ.02/14

2)โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
(ถนนปลอดภัย) ชวงเทศกาลสงกรานต

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําแผนพับ ป้ายประชาสัมพันธฯลฯ 
ตามโครงการจัดกิจกรรมรณรงคถนนปลอดภัยรวมใจลดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลวันสงกรานตและคาใช้จายอื่น 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
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4  ลําดับที่ 2 หน้า แบบผ.02/14
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร ซึ่งแยกออกเป็น 2 ประเภท
มีรายละเอียดดังนี้
1)วัสดุคงทน ได้แก สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน
กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบริเออร
(แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ 
แผนป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ
2)วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ
สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,315,800 บาท

งบบุคลากร รวม 3,747,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,747,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,541,000 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
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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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
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 942,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ ประกอบด้วย
    - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 3 อัตรา
    - พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
    เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ 
ประกอบด้วย
    - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 2 อัตรา
    - พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
    เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

งบดําเนินงาน รวม 568,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับ
พนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 16,800 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 202,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1)คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําฯ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น

2) คาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน 
แบบมีการยอ-ขยายปริมาณการถายขั้นต่ํา 12,000 แผน/เดือน
อัตรา 3,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 เครื่อง
   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วันที่พิมพ : 3/10/2565  13:44:06 หน้า : 73/197



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาผานทางดวนพิเศษ 
คาบริการจอดรถ ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
  -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564

2)คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ตาง ๆ
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
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3) โครงการจัดทํา ปรับปรุงหลักสูตรแผนการจัดประสบการณการ
เรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้

จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการฝึกอบรมโครงการจัดทํา
ปรับปรุงหลักสูตร แผนการจัดประสบการณการเรียนรู้ และ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ เชน คาป้าย คาอาหารกลางวัน  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร 
คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท.  มฐ. 4 
-เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ. 1, มฐ. 2,  มฐ. 3 
    *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4  ลําดับที่ 1 แบบ ผ.02/หน้า 18

4)โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
ทักษะการสอนของครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในสังกัดกองการศึกษา พร้อมศึกษาดูงาน เชน คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึก 
คาเบี้ยเลี้ยง คาป้าย คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาจ้างเหมา
รถยนต(ตู้)พร้อมน้ํามัน ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4  ลําดับที่ 21 แบบ ผ.02/หน้า 22
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ในกรณีการซอมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
1) ประเภทคาครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร 
รถยนตสวนกลาง รถยนต(รถตู้) รถจักรยานยนต 
เครื่องตัดหญ้า และคาครุภัณฑอื่นที่มีการจัดซื้อระหวางปี
หรือคาครุภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
2) ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
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ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1)วัสดุคงทน ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  ตรายาง  ที่ถูพื้น  
ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ 
เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน,แผนที่ 
พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน 
หรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตาง ๆ  มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) 
พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  
พระบรมรูปจําลอง  กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก 
ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน  ผ้าใบเต้นทขนาดใหญ 
ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition)
ฯลฯ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว  สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป  ตัวเย็บกระดาษ  เข็มหมุด
กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติ
ข้าราชการ  แบบพิมพ  ผ้าสําลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ
ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน  ไข  ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน  พวงมาลัย  พวงมาลา  พานพุม
กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า โคมไฟ โทรโขง ไม้ซักฟิวส
ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตชไฟฟ้า  หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ   
ลูกถ้วยสายอากาศ  รีซีสเตอร  มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรกเกอร  สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน,
จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล 
กลองรับสัญญาณ  ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ดอกลําโพง แผงวงจร
ฮอรนลําโพง ผังแสดงวงจรตาง ๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
  *สําหรับซอมแซมหรือติดตั้งในสวนของกองการศึกษา
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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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  ถังแกส  เตา 
ตู้เก็บอุปกรณดับเพลิง  สายยางฉีดน้ํา  ถังขยะแบบขาตั้ง  
ถังขยะแบบล้อลาก  อางล้างจาน  ถังน้ํา ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก  ผงซักฟอก  สบู  น้ํายาดับกลิ่น  แปรง
ไม้กวาด  เขง  มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน  หมอน  ผ้าหม 
ผ้าปูโตะ  น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา
อาหารเสริม(นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 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 สวานมือ โถส้วม  อางลางมือ ราวพาดผ้า
หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก  เครื่องยิงตะปู  นั่งร้าน ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก น้ํามันทาไม้  ทินเนอร  สี  ปูนซีเมนต 
ทราย  ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนตบล็อก  
กระเบื้อง สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ปูนขาว 
แผนดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ทอน้ําและ
อุปกรณประปา  ทอตาง ๆ  ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุพาหนะและขนสง สําหรับรถยนต
สวนกลาง และรถจักรยานยนต  รถโดยสาร(12ที่นั่ง) ฯลฯ 
ของกองการศึกษา
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไขควง  ประแจ  แมแรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน คีมล็อค  ล็อคเกียร  ล็อคคลัตช 
ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางรถยนต  น้ํามันเบรก น็อตและสกรู
สายไมล  เพลา  ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น  ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก เบาะรถยนต 
ชุดเกียรรถยนต  เครื่องยนต(อะไหล)  เบรก  ครัช  พวงมาลัย
สายพานใบพัด  หม้อน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรี่  จานจาย  ล้อ  
ถังน้ํามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  อานจักรยาน  ตลับลูกปน  
กระจกมองข้างรถยนต  กันชนรถยนต  เข็มขัดนิรภัย 
สายไฮดรอลิค ฯลฯ  
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก แกสหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล 
น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง 
ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
*สําหรับครุภัณฑพาหนะและขนสง  สําหรับรถจักรยานยนต
รถยนตสวนกลางสําหรับรับ-สงเด็ก ศพด.ทาสาย รถยนต(รถตู้)
ฯลฯ ของกองการศึกษา 
*สําหรับครุภัณฑประเภทตาง ๆ เชน เครื่องตัดหญ้า 
หรือครุภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
*สําหรับครุภัณฑประเภทอื่นที่ดําเนินการจัดซื้อระหวาง
ปีงบประมาณ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท 
1) วัสดุคงทน ได้แก เคียว  สปริงเกลอร(Sprinkler)  จอบหมุน  
จานพรวน  ผานไถกระทะ  คราดซี่พรวนดินระหวางแถว  
เครื่องดักแมลง  ตะแกรงรอนเบนโธส  อวน(สําเร็จรูป) 
กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ปุ๋ย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว  อาหารสัตว   พืชและสัตว  พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา  
น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช
เชน ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกัน
แกสพิษ ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก 
หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก  หนวยประมวลผล
ฮารดดิสกไดรฟ  ซีดีรวมไดรฟ  แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ(Key Board)  เมนบอรด (Main Board)
เมมโมรี่ซิป(Memory Chip)เชน RAM  คัตซีทฟีดเตอร
(Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ
(Printer Switching Box)  เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) เป็นต้น
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต 
(Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)  
แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) 
เราเตอร (Router) ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาเพื่อจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ  ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.วัสดุคงทน ได้แก  มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า  สมอเรือ
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบังคับสัตว ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,093,110 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,806,210 บาท

ค่าใช้สอย รวม 859,460 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 573,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก ศพด.ทต.ทาสาย  
จํานวน 98 ราย ๆ ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน 
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 15  แบบ ผ.02/หน้า 21

2)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาจัดการ
เรียนการสอน(รายหัว) ศพด.ทต.ทาสาย

จํานวน 166,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สําหรับเด็ก 
ศพด.ทต.ทาสาย  จํานวน 98 ราย ๆ ละ 1,700 บาท 
   -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 1,มฐ 2, มฐ 3
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 11 แบบ ผ.02/หน้า 20
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3)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน)

จํานวน 14,400 บาท

- คาหนังสือเรียน สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทาสาย
(ได้รับจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี) จํานวน 72 คน 
อัตราคนละ 200 บาท /ปี 
   -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 1,มฐ 2
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 13 แบบ ผ.02/หน้า 20

4)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณ
การเรียน)

จํานวน 14,400 บาท

- คาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทาสาย
(ได้รับจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี) จํานวน 72 คน 
อัตราคนละ 200 บาท /ปี  
 -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ มฐ 1,
มฐ 2
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 14 แบบ ผ.02/หน้า 20

วันที่พิมพ : 3/10/2565  13:44:06 หน้า : 84/197



5)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 
(คาเครื่องแบบนักเรียน)

จํานวน 21,600 บาท

- คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ทาสาย (ได้รับจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี) 
จํานวน 72 คน อัตราคนละ 300 บาท /ปี    
 -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ มฐ 1,
มฐ 2
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 16 แบบ ผ.02/หน้า 21

6)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 
(คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 30,960 บาท

- คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ทาสาย(ได้รับจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี)
จํานวน 72 คน อัตราคนละ 430 บาท /ปี 
 -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 2, มฐ 3
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 12 แบบ ผ.02/หน้า 20
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7)โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสภาพแวดล้อมและแหลงเรียนรู้ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดล้อม
และแหลงเรียนรู้ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลทาสาย  เชน  คาจัดซื้อต้นไม้ กระถางต้นไม้ 
ตุกตาตกแตง ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ ฯลฯ ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจําเป็น
-เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. 
มฐ. 3 
-เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ. 1 
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 4 แบบ ผ.02/หน้า 18

8)โครงการเปิดบ้านทักษะทางวิชาการ จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเปิดบ้าน
ทักษะทางวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลทาสาย เชน คาป้าย คาของรางวัลวัสดุอุปกรณ  
สําหรับการแขงขันทักษะทางวิชาการ ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจําเป็น
-เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. 
มฐ. 4  
-เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ. 2,  มฐ. 3  
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 8 แบบ ผ.02/หน้า 19
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9)โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก กล้าคิด กล้าทํา และกล้า
แสดงออก

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็ก กล้าคิด กล้าทํา และกล้าแสดงออก ในการจัด
กิจกรรมสร้างสรรค สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กให้
กล้าแสดงออก เชน คาป้าย คาของรางวัล คาจัดสถานที่ 
คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 2 ,มฐ 3
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 23 แบบ ผ.02/หน้า 22
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ค่าวัสดุ รวม 946,750 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 876,750 บาท

1) คาอาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทาสาย
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็ก ศพด.ทต.ทาสาย
จํานวน 76 คน ๆละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน 
รวมเป็นจํานวน 160,150 บาท
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 24  แบบ ผ.02/ หน้า 22

2) คาอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 
ในพื้นที่ตําบลทาสาย จํานวน 2 แหง (ระดับอนุบาล-ป.6) 
จํานวน 340 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน 
รวมเป็นจํานวน 716,600 บาท
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 25  แบบ ผ.02/ หน้า 23
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ชุดเครื่องมือผาตัด  ที่วางกรวยแก้ว  
กระบอกตวง  เบ้าหลอม   หูฟัง(Stethoscope)  เปลหามคนไข้ 
คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน  ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง 
เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้)ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สําลี และผ้าพันแผล  ยาและเวชภัณฑ
แอลกอฮอล  ฟิลมเอกซเรย  เคมีภัณฑ  ออกซิเจน  
น้ํายาตาง ๆ  เลือด  สายยาง  ลูกยาง หลอดแก้ว  ลวดเชื่อมเงิน  
ถุงมือ กระดาษกรอง  จุกตาง ๆ  สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลอง
วิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย  ทรายอเบท
น้ํายาพนหมอกควัน กําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย
ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
   *สําหรับที่ใช้ในควบคุมโรค เชน โรคฉี่หนู 
โรคมือเท้าปากในเด็กเล็กหรือ สําหรับป้องกันโรคระบาดฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา แยกเป็น 2 ประเภท
ซึ่งแยกประเภท ดังนี้
 1) วัสดุคงทน ได้แก หุนเพื่อการศึกษา แบบจําลองภูมิประเทศ
สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก 
(สไลเดอรพลาสติก) เบาะยืดหยุน กระดานไวทบอรด
ขาตั้ง (กระดานดํา) แปลงลบกระดานดํา ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ชอลค ปากกาไวทบอรด ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 122,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 122,500 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA จํานวน 49,900 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 5,000 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 49,900 บาท
  ทต.ทาสาย จัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ 
 **ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 22  แบบ ผ.03 หน้าที่ 4

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องชั่งน้ําหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดสวนสูง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อ
เครื่องชั่งน้ําหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดสวนสูง
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 20,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 -เครื่องชั่งน้ําหนัก แบบดิจิตอล 
 -มีที่วัดสวนสูง
     ทต.ทาสาย จัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ 
 **ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 25  แบบ ผ.03 หน้าที่ 4
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า แบบถังคู จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบถังคู
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 10,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 -เครื่องซักผ้า แบบถังคู
 -มีฝาเปิด-ปิดด้านบน
 -ขนาดความจุ 14 กิโลกรัม
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  **ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 23  แบบ ผ.03 หน้าที่ 4

โตะอาหารเด็ก จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโตะอาหารเด็ก
ราคาชุดละ 5,000 บาท จํานวน 8 ชุด รวมเป็นเงิน
40,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 -โตะ 1 ตัว พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว รวมใน 1 ชุด
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  **ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 19  แบบ ผ.03 หน้าที่ 3
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อ
เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,600 บาท
  ทต.ทาสาย จัดซื้อเป็นไปตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,164,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,164,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.) คาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน

จํานวน 2,094,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน  สําหรับนักเรียน
สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ในพื้นที่ตําบลทาสาย จํานวน 2 แหง 
(ระดับอนุบาล-ป.6) จํานวน 450 คน ๆ ละ 21 บาทตอวัน
จํานวน 200 วัน
   1.เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุน ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 28 แบบ ผ.02/หน้า 24
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2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการเกษตรพอเพียงเพื่อ
อาหารกลางวัน

จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการเกษตรพอเพียง
เพื่ออาหารกลางวัน เป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม ดังนี้
 -กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ
 -กิจกรรมไกไขมีสุข
 -กิจกรรมปุ๋ยปลอดภัย ใสใจสิ่งแวดล้อม 
เชน คาวัสดุการเกษตร คาวัสดุอุปกรณ  คาวัสดุสาธิต 
คาพันธุสัตว และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 27 แบบ ผ.02/หน้า 23

3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเยาวชน "คายเยาวชนพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต เสริม
สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เทาทันสื่อ ในยุคดิจิทัล"

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการจัดอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน "คายเยาวชนพัฒนาความรู้ 
ทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เทาทันสื่อ ในยุคดิจิทัล"
เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารกลางวัน 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 29 แบบ ผ.02/หน้า 24
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4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาสาย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาสาย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคาใช้จาย
ในการจัดกิจกรรม ดังนี้
-กิจกรรมเลี้ยงกบ  -กิจกรรมเลี้ยงปลา
-กิจกรรมเพาะเลี้ยงปุ๋ยไส้เดือน  -กิจกรรมเพาะเห็ด
-กิจกรรมเลี้ยงไกพันธุไข  -กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ
เชน คาวัสดุการเกษตร คาวัสดุอุปกรณ  คาวัสดุสาธิต 
คาพันธุสัตว และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 26 แบบ ผ.02/หน้า 23

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,468,600 บาท

งบบุคลากร รวม 655,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 655,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 392,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น จํานวน 1 อัตรา 
โดยมีรายละเอียดเงินเดือน ดังนี้        
   - นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
2) เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลที่
ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ที่มีสิทธิตามระเบียบหรือหนังสือ
สั่งการที่กําหนด
    -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 227,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้  ประกอบด้วย
      - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา
      - พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

1)เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ ประกอบด้วย
      - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา
      - พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 1 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
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 788,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น 
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557    

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 573,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคล จํานวน 1 คน 
เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน
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คาจ้างเหมาบริการ (สํารวจข้อมูลสัตว) จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสํารวจข้อมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
  1. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ฯลฯ
   2. เป็นไปตามประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง กําหนดเขตท้องที่
ทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แกสัตวควบคุม
โดยไมเสียคาธรรมเนียม ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 
หรือตามประกาศกรมปศุสัตวตามปีงบประมาณนั้น ฯลฯ
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 2 ลําดับที่ 2  แบบ ผ.02/หน้า 1

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก 
เชน การจ้างฉีดวัคซีน  การจ้างทําสิ่งของ 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาผานทางดวนพิเศษ 
คาบริการจอดรถ ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
 -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564
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2)คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ตาง ๆ
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557

3)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 ด้านสาธารณสุขขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น เชน คาป้าย ป้ายโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร  คาสื่อประชาสัมพันธ (ป้ายไวนิล 
ป้ายโฟมบอรด สื่ออิเล็กทรอนิคส แผนพับ วารสารฯลฯ)
คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 2 ลําดับที่ 3  แบบ ผ.02/หน้า 3
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4)โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัคซีน คาสํารวจ คาจัดซื้อถุงมือ 
คาจัดซื้อ Face mask คาจัดซื้อ Alcohol Cotton Ball คาจัดซื้อ
กลองทิ้งเข็มฉีดยาแบบกลม  คาจัดซื้อถุงขยะ เข็มฉีดยา ไซริ้ง
บัตรประจําตัวสัตว ป้ายห้อยคอประจําตัวสัตว คาวิทยากร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาป้ายโครงการ
คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ แผนพับ สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ 
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
    1.เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 และ
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ฯลฯ
    2.เป็นไปตามประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง กําหนดเขตท้องที่
ทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แกสัตวควบคุม
โดยไมเสียคาธรรมเนียม ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 
หรือตามประกาศกรมปศุสัตวตามปีงบประมาณนั้น ฯลฯ
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 2 ลําดับที่ 2  แบบ ผ.02/หน้า 1

5) โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
เชน คาจ้างเหมาบริการ  คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ 
แผนพับ สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ฯลฯ
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 2 ลําดับที่ 4  แบบ ผ.02/หน้า 2
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6)โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้แกประชาชน
ในพื้นที่ตําบลทาสาย เชน คาวิทยากร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาป้ายโครงการ 
คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ แผนพับ สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ฯลฯ
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 2 ลําดับที่ 5  แบบ ผ.02/หน้า 2

7) โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล
ทาสาย

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลตําบลทาสาย กรณีการป้องกันและ
ระงับโรคติดตอ หรือการชวยเหลือเงินตาง ๆ ที่จําเป็น
นอกเหนือกรณีจําเป็นเรงดวน เชน ยา เวชภัณฑและวัสดุที่
ใช้ในการป้องกัน ควบคุมโรคติดตอ โดยให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นพิจารณาใช้จายงบประมาณชวยเหลือประชาชน
ตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลังโดยอนุโลม และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/
ว 3867 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2564
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 1แบบ ผ.02/หน้า 2
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก แกสหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล 
น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง 
ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
* สําหรับเครื่องพนสารเคมีกําจัดพาหะนําโรค เพื่อผสมสารเคมี
สําหรับพนกําจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก กําจัดยุงและแมลง 
โรคมือเท้าปากในเด็ก ตลอดจนพาหะนําโรคตาง ๆ 
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ชุดเครื่องมือผาตัด  ที่วางกรวยแก้ว  
กระบอกตวง  เบ้าหลอม   หูฟัง(Stethoscope)  เปลหามคนไข้ 
คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน  ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง 
เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้)ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สําลี และผ้าพันแผล  ยาและเวชภัณฑ
แอลกอฮอล  ฟิลมเอกซเรย  เคมีภัณฑ  ออกซิเจน  
น้ํายาตาง ๆ  เลือด  สายยาง  ลูกยาง หลอดแก้ว  ลวดเชื่อมเงิน  
ถุงมือ กระดาษกรอง  จุกตาง ๆ  สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลอง
วิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย  ทรายอเบท
น้ํายาพนหมอกควัน กําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย
ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
    *สําหรับที่ใช้ในกิจการของทต.ทาสาย  เพื่อใช้กําจัดยุงลาย 
กําจัดแมลงวันและเชื้อโรคที่กําลังระบาด ควบคุมโรค เชนไข้หวัด,
ไข้หวัดนก ,ไข้เลือดออก,ไข้สมองอักเสบ,โรคฉี่หนู โรคพิษสุนัขบ้า 
โรคมือเท้าปากในเด็กเล็กหรือ สําหรับป้องกันโรคระบาดหรือ
น้ํายาสําหรับใช้ตรวจหาสารเสพติดตาง ๆ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย ตามโครงการผาตัดทําหมันเพื่อ
ควบคุมประขากรสุนัขและแมวที่เป็นสัตวพาหะของโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัขและแมวไมมีเจ้าของและที่ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

จํานวน 25,000 บาท

อุดหนุนสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย 
ตามโครงการผาตัดทําหมันเพื่อควบคุมประขากรสุนัขและ
แมวที่เป็นสัตวพาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
ไมมีเจ้าของและที่ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่  1 ลําดับที่ 1 
หน้า แบบ ผ.02/1
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 109,300 บาท

งบดําเนินงาน รวม 64,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 64,300 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการสงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 14,300 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพชีวิต
คนพิการ เชน คาป้าย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 1 แบบ ผ.02/หน้า 25   
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2)โครงการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ฯลฯ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ฯลฯ
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
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 กุมภาพันธ 2543 เรื่อง หลักเกณฑวาด้วย
การตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ของ อบจ./เทศบาล และอบต.พ.ศ.2543
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 2 แบบ ผ.02/หน้า 25
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3)โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล
ทาสาย

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลตําบลทาสาย กรณีเยียวยาหรือฟ้นฟูหลัง
เกิดสาธารณภัยหรือ ภัยพิบัติที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม
สามารถชวยเหลือตนเองได้ในการดํารงชีพ เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยางปกติสุขในสังคมฯลฯ
โดยให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพิจารณาใช้จายงบประมาณ
ชวยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง
โดยอนุโลม เชน วาตภัย อัคคีภัย แผนดินไหว อาคารถลม 
ภัยจากภัยแล้ง ภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย ภัยจากไฟปา
ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนสง  
ภัยจากโรคระบาด ฯลฯ  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/
ว 3867 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2564
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 1แบบ ผ.02/หน้า 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย  ตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ของ อปท. ระดับอําเภอ

จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร คาสาธารณูปโภค 
คาจ้างลูกจ้าง คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร 
คาวัสดุงานบ้านงานครัว คาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน คาครุภัณฑ
สํานักงาน  คาครุภัณฑคอมพิวเตอร ฯลฯ ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนยปฏิบัติการฯ ดังกลาว
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องนั้น
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 8  แบบ ผ.02/หน้า 16
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 600,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

1) อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ในการขยายเขต
หรือพัฒนาระบบประปาภายในหมูบ้าน หมูที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม

จํานวน 400,000 บาท

 - อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย
ตามโครงการขยายเขตและพัฒนาระบบประปา
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม สําหรับ
ขยายเขตหรือพัฒนาระบบประปาภายในหมูบ้าน
หมูที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 10,  ถนนสายหลัก,
ซอย 13, ซอย 14, ซอย 15
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 65  แบบ ผ.02/1 หน้า 19

2) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ในการขยายเขต
จําหนายไฟฟ้าแรงต่ําภายในหมูบ้าน หมูที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว

จํานวน 200,000 บาท

 - อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย
เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายในหมูบ้าน 
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 3 (ริมดอย) 
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 58  แบบ ผ.02/1 หน้า 17
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,384,600 บาท
งบบุคลากร รวม 724,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 724,700 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 592,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่ปฏิบัติงาน (สํานักปลัด) ประกอบด้วย
      - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 3 อัตรา
      - พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น       
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท

1)เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงาน (สํานักปลัด)
ตั้งไว้ จํานวน 36,000 บาท
ประกอบด้วย
      - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา
      - พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา

2)เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน ในอัตรา
ร้อยละ 3,4 หรือ 5% ของคาจ้างที่ได้รับตอเดือน รวม 12 เดือน
** เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

3)เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่ม สําหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มี
ลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ ตั้งไว้ จํานวน 96,000 บาท
จํานวน 4 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
** เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่ม
สําหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัย
ตอสุขภาพ พ.ศ.2564
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งบดําเนินงาน รวม 2,524,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น 
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

ค่าใช้สอย รวม 2,229,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) คาจ้างเหมาบริการ (สํานักปลัด)
(คนงานคัดแยกขยะมูลฝอยและเก็บขนขยะมูลฝอย)

จํานวน 1,247,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ บุคคล นิติบุคคล 
หรือเอกชน ตลอดจนหนวยงานของรัฐ
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย เก็บขนขยะมูลฝอย 
และกําจัดขยะมูลฝอย 

2)คาเชาทรัพยสิน (สํานักปลัด) จํานวน 702,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพยสินจากบุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
การเชาเตาเผาขยะมูลฝอย จํานวน 3 เตา ๆ ละ 19,500 บาท
เป็นเงิน 58,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
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3)คาระวางบรรทุก (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาระวางบรรทุก/ตู้คอนเทรนเนอรขนสง
ขยะอันตรายสําหรับขนสงขยะอันตรายกําจัด  เชน 
หลอดไฟฟ้า กระป๋องสเปรยแบบระเบิดได้ 
ภาชนะบรรจุสารเคมี  ซองกระสอบปุ๋ย แบตเตอรี่ 
ถายไฟฉาย เศษกระจกหรือแก้วที่ปนเป้อนสารเคมี 
ขยะอิเล็คทรอนิกสและขยะอันตรายอื่น ๆ ที่ปนเป้อน
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

4)คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 50,000 บาท

เชน คาจ้างเหมาบุคคลและเครื่องจักรในการปรับเกลี่ย,คาจ้างที่
ปรึกษา,คาจ้างชั่งน้ําหนักรถบรรทุกขยะ,คาจ้างออกแบบ,คา
รับรองแบบ,คาตรวจวินิจฉัยโรค,คาจ้างเหมาอื่นๆเพื่อเป็น
ประโยชนตอการบริการประชาชนและไมให้เสียหายตอทาง
ราชการ ฯลฯ 

5)คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ
หรือสิ่งพิมพตาง ๆ เชน วารสาร หนังสือพิมพ แผนพับ  
ใบปลิว ป้ายตาง ๆ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย (สํานักปลัด
เทศบาล)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายดําเนินการบริหารจัดการขยะของเทศบาลฯ
รายละเอียด ดังนี้
1. คาทําป้าย แผนพับ ใบปลิวและสื่อประชาสัมพันธ 
    เชน สปอรตวิทยุ วีดีทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส
2. คาจัดซื้ออุปกรณในการคัดแยกขยะและกําจัดขยะ
3. คาใช้จายในการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ รวบรวม 
    เก็บและกําจัดขยะมูลฝอย
4. คาใช้จายในการจัดฝึกอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน เชน 
    คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน 
    คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม 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
   *ปรากฏในแผนงพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 2  แบบ ผ.02/หน้า 34
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2)โครงการศูนยการเรียนรู้และสาธิตเกษตรอินทรีย ปุ๋ยหมักชีวภาพ
จากขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลทาสาย (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการบริหารจัดการขยะอินทรีย โดยวิธีการ
ทําปุ๋ยหมัก และเป็นคาใช้จาย ในการสงเสริมและพัฒนา
ศูนยสาธิตและเรียนรู้ เกษตรอินทรีย ปุ๋ยหมักชีวภาพจาก
ขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลทาสาย รายละเอียดดังนี้ 
  1.คาจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณในการจัดทําและบรรจุปุ๋ยหมัก 
  2.คาป้ายประชาสัมพันธ เชน ป้ายไวนิล แผนพับ สปอรตวิทยุ 
ป้ายสติ๊กเกอร ป้ายโฟมบอรด ป้ายโครงการ
  3.คาวัสดุในการกอสร้างและซอมแซมศูนยฯ ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น สําหรับโครงการนี้ 
   เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และตาม
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 3 แบบ ผ.02/หน้า 35
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3)โครงการตําบลทาสายสะอาด ประชารัฐรวมใจ สูการจัดการ ขยะ
อยางยั่งยืน (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม การประชุมของคณะทํางาน
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ระดับองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นตําบลทาสาย "จังหวัดสะอาด" ผู้นําหมูบ้าน 
แกนนําหมูบ้าน ชุดปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
หมูที่ 1-13 หนวยงานราชการ เอกชน องคกร ห้าง ร้านค้า
สถานประกอบการ วัด บ้านจัดสรร ตลาดสด และกลุมเป้าหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เชน
1)คาสมนาคุณวิทยากร
2)คาป้ายประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ เชน ป้ายอบรม 
แผนพับ  สปอรตวิทยุ  วีดิทัศน  สื่ออิเล็กทรอนิกส
3)คาจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ อุปกรณในการอบรม/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
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 4 แบบ ผ.02/หน้า 35
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ในกรณีการซอมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
1) ประเภทคาครุภัณฑ เชน รถบรรทุกขยะ 
รถบรรทุก(ดีเซล) รถกระบะเทท้ายเอนกประสงค 
รถเข็น เครื่องพนหมอกควัน  เครื่องพนยา 
และคาครุภัณฑอื่นที่มีการจัดซื้อระหวางปี 
หรือคาครุภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
2) ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุพาหนะและขนสง สําหรับรถยนต
รถบรรทุกขยะ รถบรรทุก(ดีเซล) รถกระบะเทท้ายเอนกประสงค
รถเข็น ฯลฯ
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไขควง  ประแจ  แมแรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน คีมล็อค  ล็อคเกียร  ล็อคคลัตช 
ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางรถยนต  น้ํามันเบรก น็อตและสกรู
สายไมล  เพลา  ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น  ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก เบาะรถยนต 
ชุดเกียรรถยนต  เครื่องยนต(อะไหล)  เบรก  ครัช  พวงมาลัย
สายพานใบพัด  หม้อน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรี่  จานจาย  ล้อ  
ถังน้ํามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  อานจักรยาน  ตลับลูกปน  
กระจกมองข้างรถยนต  กันชนรถยนต  เข็มขัดนิรภัย 
สายไฮดรอลิค ฯลฯ  
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 165,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก แกสหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล 
น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง 
ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
*สําหรับครุภัณฑพาหนะและขนสง  สําหรับรถบรรทุกขยะ  
รถกระบะเทท้ายเอนกประสงค รถบรรทุก(ดีเซล) ฯลฯ  
*สําหรับครุภัณฑประเภทตาง ๆ เชน เครื่องพนหมอกควัน 
เครื่องพนยา เครื่องหวานปุ๋ย หรือครุภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น 
*สําหรับครุภัณฑประเภทอื่นที่ดําเนินการจัดซื้อระหวาง
ปีงบประมาณ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑกอสร้าง

รถเข็น (สํานักปลัด) จํานวน 5,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อรถเข็น จํานวน 2 คัน 
ราคาคันละ 2,750 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,500 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1) กระบะเหล็ก            2) มีล้อ
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
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งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 1 แบบ ผ.02/1หน้า37

วันที่พิมพ : 3/10/2565  13:44:06 หน้า : 117/197



10) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 10 แบบ ผ.02/1หน้า39

11) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 11 แบบ ผ.02/1หน้า39
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12) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 12 แบบ ผ.02/1หน้า40

13) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 13 บ้านเวียงกลาง
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 13 แบบ ผ.02/1หน้า40
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2) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านรองธาร
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 2 แบบ ผ.02/1หน้า37

3) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 บ้านทาสาย
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 3 แบบ ผ.02/1หน้า37
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4) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้านแมลาว
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 4 แบบ ผ.02/1หน้า38

5) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 บ้านหนองยาว
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 5 แบบ ผ.02/1หน้า38
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6) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6 บ้านหัวดอย
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 6 แบบ ผ.02/1หน้า38

7) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านปาหัด
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 7 แบบ ผ.02/1หน้า38
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8) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านห้วยบง
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 8 แบบ ผ.02/1หน้า39

9) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 9 แบบ ผ.02/1หน้า39
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 466,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 243,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 243,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการศูนยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระ
ราชดําริฯ

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ
ศูนยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชดําริฯ  เชน คาป้าย คาอาหารกลางวัน 
คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุสาธิต คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  คาใช้จายเกี่ยวกับ
การศึกษาดูงาน  ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็นสําหรับการฝึกอบรมตามโครงการนี้
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 2 ลําดับที่ 1 แบบ ผ.02/หน้า 5
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2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อบูรณาการ สงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน 
การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือขายองคกรชุมชนและสนับสนุน
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 คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาเข้าปกและเย็บเลมเอกสาร ฯลฯ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
    *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 6 ลําดับที่ 5 แบบ ผ.02/หน้า 47 
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3) โครงการสงเสริมอาชีพประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมอาชีพประชาชนตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาป้าย 
คาอาหารกลางวัน คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุสาธิต 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับการฝึกอบรมตามโครงการนี้
  -กิจกรรมทําไขเค็มสมุนไพร  
  -กิจกรรมสานตะกร้ารักษโลก
  -กิจกรรมทําเมี่ยงคําสมุนไพร หรือกิจกรรมอื่น ๆ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
    *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 2 ลําดับที่ 2 แบบ ผ.02/หน้า 6
 

4) โครงการสงเสริมศูนยกลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตําบลทา
สาย

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ  เชน คาป้าย
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาจ้างเหมารถ คาที่พัก 
คาของที่ระลึก สําหรับในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ฯลฯ
ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการ
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 1  แบบ ผ.02/ หน้า 26
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งบเงินอุดหนุน รวม 223,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 223,500 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

1)อุดหนุนคณะกรรมการกลมพัฒนาสตรีตําบลทาสาย
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลมพัฒนาสตรีตําบลทาสาย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุมพัฒนาสตรีตําบลทาสาย  เชน คาป้าย 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณฯลฯ ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 6  ลําดับที่ 1 แบบผ.02/1 หน้า 41
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10) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 6  ลําดับที่ 10 แบบผ.02/1 หน้า 43
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11) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 6  ลําดับที่ 11 แบบผ.02/1 หน้า 43
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12) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 6  ลําดับที่ 12 แบบผ.02/1 หน้า 43
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13) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 12 บ้านหัวดอย
สันติ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 6  ลําดับที่ 13 แบบผ.02/1 หน้า 43
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14) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 13 บ้านเวียงกลาง 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 6  ลําดับที่ 14 แบบผ.02/1 หน้า 44
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15) อุดหนุนกลมวิสาหกิจเกษตรอินทรียและพืชผักปลอดภัย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุมวิสาหกิจเกษตรอินทรียและพืชผักปลอดภัย
เชน คาป้าย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณฯลฯ ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 2 ลําดับที่ 1 แบบผ.02/1 หน้า 1

16) อุดหนุนกลมวิสาหกิจวิวปุย จํานวน 12,700 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุมวิสาหกิจวิวปุย เชน คาป้าย คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร 
คาวัสดุ อุปกรณฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 2 ลําดับที่ 2 แบบผ.02/1 หน้า 1
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2) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 13,900 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 6  ลําดับที่ 2 แบบผ.02/1 หน้า 41
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3) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 2 บ้านรองธาร ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 6  ลําดับที่ 3 แบบผ.02/1 หน้า 41
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4) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 3 บ้านทาสาย ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 6  ลําดับที่ 4 แบบผ.02/1 หน้า 41

วันที่พิมพ : 3/10/2565  13:44:06 หน้า : 136/197



5) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 4 บ้านแมลาว ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 6  ลําดับที่ 5 แบบผ.02/1 หน้า 42
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6) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 5 บ้านหนองยาว 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 9,400 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 6  ลําดับที่ 6 แบบผ.02/1 หน้า 42
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7) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 6 บ้านหัวดอย ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 6  ลําดับที่ 7 แบบผ.02/1 หน้า 42
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8) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 7 บ้านปาหัด ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 6  ลําดับที่ 8 แบบผ.02/1 หน้า 42
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9) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 8 บ้านห้วยบง ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 6  ลําดับที่ 9 แบบผ.02/1 หน้า 42
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการจัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทาสาย

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาให้กับนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาสาย 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
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 1 ลําดับที่ 1 แบบ ผ.02/หน้า 4
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2) โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีสัมพันธตําบลทาสาย จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ
ตําบลทาสาย "ประชาชนและเยาวชนตําบลทาสาย" 
ประจําปี 2566 โดยจายเป็นคาจัดเตรียมสถานที่ 
คาเครื่องเสียง  คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนคณะกรรมการ
คาตอบแทนชุดการแสดง คาเชาและจัดเตรียมสถานที่  
คาตอบแทนวงดุริยางค คาเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่สนาม 
คาป้าย คาวัสดุในการจัดเตรียมสนามแขงขัน 
คาจัดซื้อถ้วยรางวัล  เงินรางวัล ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
ยุทธศาสตรที่ 1 ลําดับที่ 2 แบบ ผ.02/หน้า 4

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา แยกเป็น 2 ประเภท
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก หวงยาง ไม้ตีปิงปอง ไม้แบดมินตัน  
ไม้เทนนิส  เชือกกระโดด  ดาบสองมือ  ตะกร้าหวายแชรบอล  
นาฬิกาจับเวลา  นวม  ลูกทุมน้ําหนัก  เสาตาขายกีฬา เชน 
เสาตาขายตะกร้อ เสาตาขายวอลเลยบอล หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก
กระดานแสดงผลการแขงขัน ลูกเปตอง เบาะมวยปล้ํา ยูโด ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ตาขายกีฬา เชน ตาขายตะกร้อ 
วอลเลยบอล เป็นต้น ลูกปิงปอง ลูกแบดมินตัน ลูกเทสนิส 
ลูกฟุตบอล ลูกแชรบอล แผนโยคะ ตะกร้อ นกหวีด ฯลฯ
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 467,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 107,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 107,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)โครงการลานวัฒนธรรมตําบลทาสาย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการลานวัฒนธรรม เชน
เชน คาจ้างเหมาตกแตงสถานที่ เวที คาเครื่องเสียง 
คาจ้างการแสดง  คาป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายโครงการ 
คาเกียรติบัตร เงินรางวัลการแขงขัน  คาวัสดุ อุปกรณ 
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 12 แบบ ผ.02/หน้า 29

2) โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออก
พรรษา

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
เนื่องในวันออกพรรษา เชน คาจ้างเหมาจัดและตกแตงสถานที่
คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  คาป้าย คาป้ายประชาสัมพันธ 
คาเครื่องไทยทาน ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับโครงการนี้
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 7 แบบ ผ.02/หน้า 28
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3) โครงการสืบสานอนุรักษภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการสืบสานอนุรักษ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เชน คาป้าย  คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับกิจกรรมนี้
   -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
   -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
มฐ 2, มฐ 3
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 4 แบบ ผ.02/หน้า 27

4)โครงการจัดงานประเพณีหลอเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานหลอเทียนพรรษาและ
ถวายเทียนพรรษาประจําปี เชน คาจ้างเหมาจัดและตกแตงสถาน
ที่
คาวัสดุและคาตกแตงรถแหเทียนพรรษา คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
สําหรับหลอเทียน คาป้าย คาป้ายประชาสัมพันธ คาแบบพิมพ
หลอเทียน คาเครื่องไทยทาน ปัจจัยถวายพระสงฆ ฯลฯ และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 8 แบบ ผ.02/หน้า 28
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งบเงินอุดหนุน รวม 360,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 360,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการดําเนิน
งานและสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมของสวนราชการและ
องคกร จังหวัดเชียงราย

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการดําเนินงานและสนับสนุน
การดําเนินงานจัดกิจกรรมฯ เชน กิจกรรมงานพอขุนฯ,
กิจกรรมรัฐพิธีตาง ๆ ของอําเภอเมืองเชียงราย ประจําปี 2566
เชน คาจัดขบวน คาจัดนิทรรศการ  คาจัดเครื่องสักการะ
คาเชาชุดเครื่องเสียง คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมงานพอขุนเม็งรายมหาราช 
กิจกรรมงานสงกรานต  กิจกรรมไหว้สาแมฟ้าหลวงและ
สรงน้ําพระธาตุดอยตุง และกิจกรรมรัฐพิธีตาง ๆ เชน 
วันปิยมหาราช วันพอ วันแม ฯลฯ
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 16  แบบ ผ.02/หน้า 30

อุดหนุนโรงเรียนบัานหัวดอย ตามโครงการสืบสานศาสตรพระราชา 
สร้างสรรคศิลปวัฒนธรรม

จํานวน 28,800 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการสืบสานศาสตร
พระราชา สร้างสรรคศิลปวัฒนธรรม เชน คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 19 แบบ ผ.02/หน้า 31
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการสงเสริมทักษะชีวิต สืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมทักษะชีวิต
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เชน คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณสําหรับโครงการฯลฯ 
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี้
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 20 แบบ ผ.02/ 32

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุดอยตุง ประจําปี 2566 เชน คาจัดขบวน
คาจัดเครื่องสักการะ  คาเชาชุดเครื่องเสียง คาโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมปฏิบัติธรรม กิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญ
พิธีสืบชะตาหลวงล้านนา  พิธีตักน้ําทิพย พิธีสมโภชน้ําทิพย
กิจกรรมลานวัฒนธรรม ฯลฯ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 17 แบบ ผ.02/ หน้า 31 
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านรองธาร ตามโครงการ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง)

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
ภายในหมูบ้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 1  แบบ ผ.02/1 หน้า 28

10) อุดหนุนคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบลทาสาย ตาม
โครงการอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ
สภาวัฒนธรรมตําบลทาสาย ได้แก กิจกรรมวันสงกรานต, 
กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง, กิจกรรมแหเทียนพรรษา, 
กิจกรรมอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม 
ประเพณีตาง ๆ ของท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง วัสดุอุปกรณ
ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 22 แบบ ผ.02/1 หน้า 33

วันที่พิมพ : 3/10/2565  13:44:06 หน้า : 148/197



2) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 บ้านทาสาย ตามโครงการ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง)

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
ภายในหมูบ้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง วัสดุอุปกรณ
ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 3 แบบ ผ.02/1 หน้า 28

3) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้านแมลาว ตามโครงการ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
ภายในหมูบ้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 5  แบบ ผ.02/1 หน้า 29
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4) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6 บ้านหัวดอย ตามโครงการ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง)

จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
ภายในหมูบ้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 7  แบบ ผ.02/1 หน้า 29

5) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านปาหัด ตามโครงการ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง)

จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
ภายในหมูบ้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 9  แบบ ผ.02/1 หน้า 30
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6) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านห้วยบง ตามโครงการ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
ภายในหมูบ้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 11 แบบ ผ.02/1 หน้า 30

7) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม ตาม
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรม
ทําบุญขุนน้ํา)

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมทําบุญขุนน้ํา
ภายในหมูบ้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง วัสดุอุปกรณ
ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 16 แบบ ผ.02/1 หน้า 31
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8) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม ตาม
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง)

จํานวน 7,400 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
ภายในหมูบ้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 18 แบบ ผ.02/1 หน้า 32

9) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ตาม
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง)

จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
ภายในหมูบ้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 20 แบบ ผ.02/1 หน้า 32
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เงินอุดหนุนขององคกรศาสนา

1) อุดหนุนวัดรองธาร ตามโครงการสวดมนตข้ามปี จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามตามโครงการสวดมนตข้ามปี
เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ 
คาเครื่องไทยทาน และคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 23 แบบ ผ.02/1 หน้า 33

10) อุดหนุนวัดปาเขื่อนแก้ว ตามโครงการอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา (กิจกรรมบวชปา และ
กิจกรรมทางศาสนา)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวันสําคัญทางศาสนา 
(กิจกรรมบวชปา และกิจกรรมทางศาสนา) เชน คาป้าย
คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ คาเครื่องไทยทาน และ
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 32 แบบ ผ.02/1 หน้า 35
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11) อุดหนุนวัดปาเขื่อนแก้ว ตามโครงการอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา (กิจกรรมตานข้าวใหม 
และกิจกรรมทางศาสนา)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวันสําคัญทางศาสนา 
(กิจกรรมตานข้าวใหม และกิจกรรมทางศาสนา) เชน 
คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ คาเครื่องไทยทาน
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 33 แบบ ผ.02/1 หน้า 36

2) อุดหนุนวัดศรีสุพรรณ ตามโครงการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา (กิจกรรมวันมาฆบูชา)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวันสําคัญทางศาสนา 
(กิจกรรมวันมาฆบูชา) เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง 
คาจัดสถานที่ คาเครื่องไทยทาน และคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 24  แบบ ผ.02/1 หน้า 33
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3) อุดหนุนวัดพระธาตุคูบุญ ตามโครงการอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา (กิจกรรมวันมาฆบูชา)

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวันสําคัญทางศาสนา 
(กิจกรรมวันมาฆบูชา) เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง 
คาจัดสถานที่ คาเครื่องไทยทาน และคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 25  แบบ ผ.02/1 หน้า 34

4) อุดหนุนวัดพระธาตุคูบุญ ตามโครงการอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา (กิจกรรมวันวิสาขบูชา)

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวันสําคัญทางศาสนา 
(กิจกรรมวันวิสาขบูชา) เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง 
คาจัดสถานที่ คาเครื่องไทยทาน และคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 26  แบบ ผ.02/1 หน้า 34
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5) อุดหนุนวัดพระธาตุคูบุญ ตามโครงการอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา (กิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวันสําคัญทางศาสนา 
(กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) เชน 
คาป้าย คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ 
คาเครื่องไทยทาน และคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 27 แบบ ผ.02/1 หน้า 34

6) อุดหนุนวัดพระธาตุคูบุญ ตามโครงการอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา (กิจกรรมประเพณีลอย
กระทง)

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 28 แบบ ผ.02/1 หน้า 34
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7) อุดหนุนวัดพระธาตุคูบุญ ตามโครงการเทศนมหาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเทศนมหาชาติ
เฉลิมพระเกียรติฯ เชน คาจ้างเหมาจัดสถานที่
คาป้าย คาป้ายประชาสัมพันธ 
คาเครื่องสังฆทานถวายพระสงฆ คาถวายปัจจัยพระสงฆ
ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 29 แบบ ผ.02/1 หน้า 35

8) อุดหนุนวัดพระธาตุคูบุญ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดู
ร้อน

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบท
ภาคฤดูร้อน เชน คาภัตตาหาร  คาตอบแทนพระวิทยากร
คาป้าย คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นสําหรับโครงการนี้
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 30  แบบ ผ.02/1หน้า 35
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9) อุดหนุนวัดศรีดอนชัย ตามโครงการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา (กิจกรรมวันวิสาขบูชา)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวันสําคัญทางศาสนา 
(กิจกรรมวันวิสาขบูชา) เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง 
คาจัดสถานที่ คาเครื่องไทยทาน และคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 31 แบบ ผ.02/1 หน้า 35
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและรณรงคประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในพื้นที่
ตําบลทาสาย

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและ
รณรงคประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลทาสาย
โดย ดําเนินการจัดกิจกรรมการแขงขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอน,
ดําเนินการประชาสัมพันธ ในรูปแบบตาง ๆ 
ให้ประชาชนภายในพื้นที่และประชาชนของจังหวัดเชียงราย
ได้รู้จักตําบลทาสาย เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง
คาเงินรางวัล และของรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการ
คาจัดทําสถานที่ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
   *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 1 ลําดับที่ 1  
แบบ ผ.02/หน้า 1

วันที่พิมพ : 3/10/2565  13:44:06 หน้า : 159/197



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 5,107,300 บาท

งบบุคลากร รวม 3,433,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,433,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,061,000 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
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

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
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,180,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  ที่สังกัดกองชาง ดังตอไปนี้
     1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา
     2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
      เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองชาง และ
มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด
ดังตอไปนี้
     - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 4 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
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,449,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 278,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น 
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
จํานวน 50,000 บาท

2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อภาครัฐ
เปิดซองงานจ้าง และคาตอบแทนอื่น ๆ ตามระเบียบ 
กฎหมายหนังสือสั่งการกําหนดฯลฯ จํานวน 100,000 บาท  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

คาเชาบ้าน จํานวน 70,200 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 48,400 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 341,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) คาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน 
แบบมีการยอ-ขยายปริมาณการถายขั้นต่ํา 12,000 แผน/เดือน
อัตรา 3,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 เครื่อง
   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

2) คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
สําหรับเอกสารประเภทตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

3) คาแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง เชน 
คาจ้างแรงงานขุดลอกลําเหมือง คาจ้างแรงงานกําจัดวัชพืช ฯลฯ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
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4) คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

1)เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการสงน้ําประปาหมูบ้าน
ไปตรวจยังหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 13 หมูบ้าน
   *จํานวน 30,000 บาท  
2)เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบแนวเขต
ที่สาธารณประโยชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใช้รวมกัน พ.ศ.2553 
จํานวน 20,000 บาท

5) คาจ้างบุคคลภายนอก จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจ้างบุคคลภายนอก เชน คาจ้างออกแบบ
คารับรองแบบ  คาจ้างปรับปรุง  คาจ้างเครื่องจักรกล
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

5) คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําฯ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้
มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาผานทางดวนพิเศษ 
คาบริการจอดรถ ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
  -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564
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2) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ตาง ๆ
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557

3) โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหาร
กิจการประปาหมูบ้าน

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ
บริหารกิจการประปาหมูบ้าน เชน คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ
ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 4  ลําดับที่ 1  แบบ ผ.02/หน้า 33

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินในกรณีการ
ซอมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  มิใชเป็นการ
ปรับปรุงหรือดัดแปลงให้ดีขึ้นในครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างนั้น
1) ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน ถนน รางระบายน้ํา 
อาคารสํานักงาน ห้องน้ํา ฯลฯ ตลอดจนสิ่งกอสร้างอื่น ๆ 
ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาสาย
2) ประเภทคาครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร 
รถยนตสวนกลาง รถจักรยานยนต และคาครุภัณฑอื่นที่มีการ
จัดซื้อระหวางปีหรือคาครุภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
3) ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
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ค่าวัสดุ รวม 630,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1)วัสดุคงทน ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  ตรายาง  ที่ถูพื้น  
ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ 
เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน,แผนที่ 
พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน 
หรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตาง ๆ  มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) 
พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  
พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก 
ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นทขนาดใหญ 
ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition)
ฯลฯ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว  สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป  ตัวเย็บกระดาษ  เข็มหมุด
กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม  สมุดบัญชี  
สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ  ผ้าสําลี  ธงชาติ  
สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ
ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน  ไข  ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน  พวงมาลัย  พวงมาลา  
พานพุม  กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า โคมไฟ โทรโขง ไม้ซักฟิวส
ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตชไฟฟ้า  หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ   
ลูกถ้วยสายอากาศ  รีซีสเตอร  มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรกเกอร  สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน,
จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล 
กลองรับสัญญาณ  ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ดอกลําโพง 
แผงวงจร ฮอรนลําโพง ผังแสดงวงจรตาง ๆ  
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
  *สําหรับซอมแซมหรือติดตั้งในสวนของสํานักงาน ตลอดจน
ในอาคารสถานที่ตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ ทต.ทาสาย 
  *สําหรับซอมแซมหรือติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)
ในพื้นที่ตําบลทาสาย
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 3/10/2565  13:44:06 หน้า : 167/197



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 สวานมือ โถส้วม  อางลางมือ ราวพาดผ้า
หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก  เครื่องยิงตะปู  นั่งร้าน ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก น้ํามันทาไม้  ทินเนอร  สี  ปูนซีเมนต 
ทราย  ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนตบล็อก  
กระเบื้อง สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ปูนขาว 
แผนดินเหนียวสังเคราะห หินคลุก ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ทอน้ําและ
อุปกรณประปา  ทอตาง ๆ  ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุพาหนะและขนสง สําหรับรถยนต
สวนกลาง และรถจักรยานยนต  รถกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ  
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไขควง  ประแจ  แมแรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน คีมล็อค  ล็อคเกียร  ล็อคคลัตช 
ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางรถยนต  น้ํามันเบรก น็อตและสกรู
สายไมล  เพลา  ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น  ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก เบาะรถยนต 
ชุดเกียรรถยนต  เครื่องยนต(อะไหล)  เบรก  ครัช  พวงมาลัย
สายพานใบพัด  หม้อน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรี่  จานจาย  ล้อ  
ถังน้ํามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  อานจักรยาน  ตลับลูกปน  
กระจกมองข้างรถยนต  กันชนรถยนต  เข็มขัดนิรภัย 
สายไฮดรอลิค ฯลฯ  
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก แกสหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล 
น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง 
ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
*สําหรับครุภัณฑพาหนะและขนสง  สําหรับรถยนตสวนกลาง
รถจักรยานยนต  รถกระเช้าไฟฟ้า  ฯลฯ 
*สําหรับครุภัณฑประเภทตาง ๆ เชน เลื่อยโซยนต 
 หรือครุภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
*สําหรับครุภัณฑประเภทอื่นที่ดําเนินการจัดซื้อระหวาง
ปีงบประมาณ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ชุดเครื่องมือผาตัด  ที่วางกรวยแก้ว  
กระบอกตวง  เบ้าหลอม   หูฟัง(Stethoscope)  เปลหามคนไข้ 
คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน  ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง 
เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้)ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สําลี และผ้าพันแผล  ยาและเวชภัณฑ
แอลกอฮอล  ฟิลมเอกซเรย  เคมีภัณฑ  ออกซิเจน  
น้ํายาตาง ๆ  เลือด  สายยาง  ลูกยาง หลอดแก้ว  ลวดเชื่อมเงิน  
ถุงมือ กระดาษกรอง  จุกตาง ๆ  สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลอง
วิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย  ทรายอเบท
น้ํายาพนหมอกควัน กําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย
ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก  หนวยประมวลผล
ฮารดดิสกไดรฟ  ซีดีรวมไดรฟ  แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ(Key Board)  เมนบอรด (Main Board)
เมมโมรี่ซิป(Memory Chip)เชน RAM  คัตซีทฟีดเตอร
(Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ
(Printer Switching Box)  เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) เป็นต้น
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต 
(Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)  
แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) 
เราเตอร (Router) ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุจราจร จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร ซึ่งแยกออกเป็น 2 ประเภท
มีรายละเอียดดังนี้
1)วัสดุคงทน ได้แก สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน
กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบริเออร
(แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ 
แผนป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ
2)วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ
สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

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
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งบลงทุน รวม 224,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 224,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องพิมพดีดไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟ้า
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1) ขนาดแคร ขนาดไมน้อยกวา 14 นิ้ว
  2)มี 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ)
  3)แป้นอักษร จํานวน 45 แป้น
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

วันที่พิมพ : 3/10/2565  13:44:07 หน้า : 172/197



ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง ขนาด 1,000 วัตต จํานวน 23,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อ เครื่องขยายเสียง 
ขนาด 1,000 วัตต จํานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-ขนาดไมน้อยกวา 1,000 วัตต พร้อมไลนในตัว   
- เป็นเครื่องขยายเสียงพาเวอรมิกเซอรสําหรับการกระจายเสียง
- ใช้ได้กับลําโพงตู้ ลําโพงฮอรน และลายนแมทชิ่ง 70–100V
- ใช้กับไฟบ้าน 220 V AC 
- ใช้ไมคได้ 4 ชอง   มีปุมปรับวอลลุม
- ใช้ AUX ได้ 2 ชอง   มีปุมปรับวอลลุม
- มีชุด Master ปุมปรับวอลลุมและอีควอลไลเซอร 3 แบนด
- มีไฟแสดงการทํางานและระดับสัญญาณออก
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ลําดับที่ 15 แบบ ผ.02/1หน้า 8
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เครื่องขยายเสียง ขนาด 1,500 วัตต จํานวน 28,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อ เครื่องขยายเสียง 
ขนาด 1,500 วัตต จํานวน 1 เครื่อง ราคา 28,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ขนาดไมน้อยกวา 1,500 วัตต พร้อมไลนในตัว 
- เป็นเครื่องขยายเสียงพาเวอรมิกเซอรสําหรับการกระจายเสียง
- ใช้ได้กับลําโพงตู้ ลําโพงฮอรน และลายนแมทชิ่ง 70–100V
- ใช้กับไฟบ้าน 220 V AC 
- ใช้ไมคได้ 4 ชอง   มีปุมปรับวอลลุม
- ใช้ AUX ได้ 2 ชอง   มีปุมปรับวอลลุม
- มีชุด Master ปุมปรับวอลลุมและอีควอลไลเซอร 3 แบนด
- มีไฟแสดงการทํางานและระดับสัญญาณออก
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ลําดับที่ 15 แบบ ผ.02/1หน้า 8
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เครื่องขยายเสียงสําหรับห้องประชุม ขนาด 240 วัตต จํานวน 19,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
สําหรับห้องประชุม ขนาด 240 วัตต จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 19,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีภาคขยายกําลังสูงแบบดิจิตอล ขนาด 240W
- มีชองสัญญาณขาเข้า 5 ชอง (Phone Jack + RCA)
- สามารถจายไฟ Phantom Power +21V DC , 
Mute function (Mic 1)
- มี 1 ชองสัญญาณขาออกเพื่อบันทึก Rec Out
- สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ 100V Line High Impedance 
- มี 1 ชองสัญญาณขาออกเพื่อบันทึก (Rec Out)
- สามารถเลือกการใช้งานได้ทั้งแบบ 100V Line หรือ 
4 โอมห 
- ใช้ไฟเลี้ยง 230V AC
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ลําดับที่ 15 แบบ ผ.02/1หน้า 8

วันที่พิมพ : 3/10/2565  13:44:07 หน้า : 175/197



ตู้ RACK เก็บอุปกรณ 12U จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้ RACK เก็บอุปกรณ 12U
จํานวน 1 หลัง ราคา 10,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- แร็คไม้ ลึก 24  นิ้ว 
- สูง 12U
- เปิดฝาได้ 2 ด้าน
- สามารถวางมิกเซอรด้านบนสุดได้สวยงาม
- มีล้อ งายตอการขนย้าย
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ลําดับที่ 15 แบบ ผ.02/1หน้า 8

มิกซเซอร ขนาด 8 ชอง จํานวน 16,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อมิกซเซอร ขนาด 8 ชอง
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- EQ 3 แบนด
- มีชองเสียบ USB เลนเพลง MP3
- มีฟังกชั่น บลูทูธ เชื่อมตอไร้สาย
- ดิจิติลเอฟเฟค
- อีคิวกราฟฟิค 7 แบนด
- ไมคโครโฟน แบบมีสาย จํานวน 2 ตัว
- ขั้วตอสายไมโครโฟนแบบ XLR - Phone 1/4"
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ลําดับที่ 15 แบบ ผ.02/1หน้า 8
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ลําโพงซับ ขนาด 10 นิ้ว จํานวน 17,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อลําโพงซับ 
ขนาด 10 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - ลําโพงซับ  มีขยายในตัว ขนาด 10 นิ้ว
 - ตู้ลําโพงซับวูฟเฟอรแบบแอคทีฟ 10 นิ้ว
 - รองรับวอลลุม Low Pass filter, 
 - วอลลุมปรับเกน 
 - มีสวิตซสําหรับกลับเฟสสัญญาณ 0 / 180 องศา,
 - มีไฟ LED แสดงสัญญาณ (Signal) LED Clip 
รองรับสัญญาณ input/output ทั้งแบบ XLR และ RCA
 - ไมคโครโฟนไร้สาย  จํานวน 1 คู
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ลําดับที่ 15 แบบ ผ.02/1หน้า 8

ลําโพงติดผนัง ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 18,500 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อลําโพงติดผนัง ขนาด 6 นิ้ว 
จํานวน 1 หลัง ราคา 18,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - ลําโพงติดผนัง 30 วัตต 2 
 - ลําโพงตู้ 2 ทาง
 - กําลังขยายเสียง 30 วัตต
 - รองรับระบบ 100 V 70 V และ 8 โอหม
 -  ตอบสนองความถี่ 80 Hz - 20000 Hz
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ลําดับที่ 15 แบบ ผ.02/1หน้า 8
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ลําโพงฮอรน ขนาด 150 วัตต จํานวน 63,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อลําโพงฮอรน ขนาด 150 วัตต
จํานวน 18 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท พร้อมสายลําโพง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ลําโพงฮอรนกลม 15 นิ้ว พร้อมไลน     
- ตัวลําโพงและใส้ฮอรนทําด้วยวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยด
- มือจับทําจากเหล็ก ABS
- ขอบปากฮอรนทําด้วย PVC
- พร้อมยูนิตฮอรน  200 วัตต มีไลนลูกในตัว 70/100/150 โวลท
- มีปุมปรับหมุนโวลทได้
- ใช้กับงานเสียงตามสาย งานประกาศ งานกระจายขาว
- สายสัญญาณเสียง ชนิดภายนอกอาคาร  
- ราคารวมคาติดตั้ง
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ลําดับที่ 15 แบบ ผ.02/1หน้า 8
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งานก่อสร้าง รวม 7,165,700 บาท
งบลงทุน รวม 7,165,700 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,165,700 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคารตลาดชุมชนเทศบาลตําบลทาสาย จํานวน 1,200,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการตอเติมอาคารตลาดชุมชน
เทศบาลตําบลทาสาย จํานวน 1 หลัง
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 32.00เมตร 
สูง 5.30 เมตร
สถานที่กอสร้าง : อาคารตลาดชุมชน
เทศบาลตําบลทาสาย  หมูที่ 5 บ้านหนองยาว
ที่พิกัด 47Q 589887  2195138
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 1 
แบบ ผ.02/หน้า 2 
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1) โครงการขยายไหลทางถนน คสล. หมูที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการขยายไหลทาง
ถนน คสล. หมูที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ
ปริมาณงาน : 
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมน้อยกวา 310.00 ตร.ม.
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 5 หมูที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 588213  2197682
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 588237  2197983
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 312.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมน้อยกวา 312.00 ตร.ม.
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 7 หมูที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 588238  2197655
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 588532  2197626
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 1  
แบบ ผ.02/1 หน้า 1
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10)โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้าง
ถนน คสล.  หมูที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว
ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 321.00 ตร.ม.  
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 3(ริมดอย) หมูที่ 9 
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 588527  2191727
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 588452  2191725
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 12  
แบบ ผ.02/1 หน้า 6

11)โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม จํานวน 116,900 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้าง
ถนน คสล.  หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม
ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 188.00 ตร.ม.
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 1/2 หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 590987  2194289
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 590959  2194300
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 13  
แบบ ผ.02/1 หน้า 7
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12)โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ จํานวน 207,800 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้าง
ถนน คสล. หมูที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ
ปริมาณงาน  1)ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  42.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 173.00 ตร.ม.
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 6 หมูที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 592286  2193733
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 592296  2193770
2)ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 156.00 ตร.ม.
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 6/3 หมูที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 592259  2194075
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 592247  2194106
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 14  
แบบ ผ.02/1 หน้า 7

วันที่พิมพ : 3/10/2565  13:44:07 หน้า : 182/197



13)โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 13 บ้านเวียงกลาง จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้าง
ถนน คสล.  หมูที่ 13 บ้านเวียงกลาง
ปริมาณงาน  จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไมน้อยกวา 460.00 ตร.ม.  
สถานที่ดําเนินการ : ซอยจิ้งหรีด หมูที่ 13
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 588561  2194615
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 588483  2194526
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไมน้อยกวา 168.00 ตร.ม.
สถานที่ดําเนินการ : ซอยท้ายบ้าน หมูที่ 13 
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 588517  2194112
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 588544  2194048
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 16  
แบบ ผ.02/1 หน้า 9
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2)โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม จํานวน 290,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้าง
ถนน คสล.  หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม
ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 508.00 ตร.ม.
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 8/1 หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 591013  2194901
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 590958  2195010
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 1  
แบบ ผ.02/1 หน้า 1

3)โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด หมูที่ 2 บ้าน
รองธาร

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้าง
รางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร      
ยาว 82.00 เมตร 
สถานที่ดําเนินการ : ซอยใหมอารีย หมูที่ 2 บ้านรองธาร
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 588412  2197058
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 588334  2197081
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 2  
แบบ ผ.02/1 หน้า 2
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4)โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด หมูที่ 3 บ้านทา
สาย

จํานวน 138,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้าง
รางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 57.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 8 หมูที่ 3 บ้านทาสาย
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 587973  2195561
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 587949  2195526
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 4  
แบบ ผ.02/1 หน้า 2
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5)โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 3 บ้านทาสาย จํานวน 263,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้าง
ถนน คสล. หมูที่ 3 บ้านทาสาย
ปริมาณงาน  จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 204.00 ตร.เมตร 
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 7 หมูที่ 3 บ้านทาสาย
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 588061  2195551
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 588080  2195511
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 194.00 ตร.เมตร 
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 2/2 หมูที่ 3 บ้านทาสาย
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 588453  2195905
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 588494  2195925
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 5  
แบบ ผ.02/1 หน้า 3
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6)โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.(ทอคู) พร้อมบอพัก คสล. หมูที่ 4 
บ้านแมลาว

จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ
วางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 4 บ้านแมลาว
ปริมาณงาน  
วางทอระบายน้ํา คสล. (ทอคู)  ศก. 1.00 เมตร
จํานวน 46 ทอน พร้อมบอพัก 2 จุด ยาวรวม 25.00 เมตร
สถานที่ดําเนินการ : ฝั่งหนองบัว หมูที่ 4 บ้านแมลาว
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 587948น.  2195326ตอ.
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 587924น.  2195320ตอ.
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 6  
แบบ ผ.02/1 หน้า 3

7)โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด หมูที่ 5 บ้าน
หนองยาว

จํานวน 450,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้าง
รางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด 
ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 184.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
สถานที่ดําเนินการ : ซอยสหกรณครูฯ หมูที่ 5 
บ้านหนองยาว
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 589141  2195400
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 589211  2195577
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 7 
แบบ ผ.02/1 หน้า 4
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8)โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสายภายในหมูบ้าน หมูที่ 6 บ้านหัว
ดอย

จํานวน 192,600 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาระบบเสียง
ตามสายภายในหมูบ้าน หมูที่ 6 บ้านหัวดอย
ปริมาณงาน 
1)เครื่องขยายเสียง 
2)ลําโพงฮอรน 
3)เสาลําโพงฮอรน (เทาวเวอร ทอเหล็กเคลือบสังกะสี
ขนาด 1.5 นิ้ว และเหล็กถัก ขนาด 1 นิ้ว ความสูง 8.00 เมตร
รวมฐานรากพร้อมติดตั้ง
4)สายไฟลําโพง
5)ไมโครโฟน
สถานที่ดําเนินการ : หมูที่ 6 บ้านหัวดอย
ที่พิกัด 47Q592107  2192032
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 9 
แบบ ผ.02/1 หน้า 5
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9)โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 8 บ้านห้วยบง จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้าง
ถนน คสล. หมูที่ 8 บ้านห้วยบง
ปริมาณงาน 
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 42.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 112.00 ตร.ม.
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 13 หมูที่ 8 บ้านห้วยบง
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 584928  2193786
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 585516  2193878
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 132.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 528.00 ตร.ม.
สถานที่ดําเนินการ : ซอยสุสาน หมูที่ 8 บ้านห้วยบง
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 588417  2193487
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 585516  2193578
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 11  
แบบ ผ.02/1 หน้า 6

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างระบบประปาภายในหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านปาหัด จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้าง
กอสร้างระบบประปาภายในหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านปาหัด
ปริมาณงาน :  
  -กอสร้างหอถังเหล็กสูง 
  -กอสร้างถังกรองสนิมเหล็ก (แบบไมตอกเข็ม)
  -งานระบบไฟฟ้า  
สถานที่ดําเนินการ : สันหนองบัว หมูที่ 7 บ้านปาหัด
   ที่พิกัด 47Q586775  2194037
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 10 
แบบ ผ.02/1 หน้า 5

วันที่พิมพ : 3/10/2565  13:44:07 หน้า : 189/197



คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
ในกรณีการปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน 
ถนน รางระบายน้ํา ระบบประปา ระบบไฟฟ้า อาคารสํานักงาน
ห้องน้ํา ฯลฯ ตลอดจนสิ่งกอสร้างอื่น ๆ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาสาย

โครงการปรับปรุงดาดคอนกรีต หมูที่ 2 บ้านรองธาร จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการปรับปรุง
ดาดคอนกรีต หมูที่ 2 บ้านรองธาร 
ปริมาณงาน -ขนาดกว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 190.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
สถานที่ดําเนินการ : รองน้ําข้างร้านศีรภี
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 588157  2196150
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 588031  2196028
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 3  
แบบ ผ.02/1 หน้า 2

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกในพื้นที่ตําบลทาสาย จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงผิวจราจร
หินคลุกในพื้นที่ตําบลทาสาย
ปริมาณงาน : จํานวนไมน้อยกวา 800 ลบ.เมตร
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 2  
แบบ ผ.02/1 หน้า 2
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โครงการปรับปรุงศูนยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดําริฯ (สํานักปลัด)

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุง
ศูนยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ
   รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสาย กําหนด
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 1 หน้าที่ แบบ ผ.02/หน้า 5

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตําบลทาสาย จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงสนามกีฬา
เทศบาลตําบลทาสาย
ปริมาณงาน  -ติดตั้งโครงเหล็กตาขายไนลอน
สถานที่ดําเนินการ : สนามฟุตบอล 
เทศบาลตําบลทาสาย
   ที่พิกัด 47Q589906E  2195243N
   รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสาย กําหนด
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ลําดับที่ 1 แบบ ผ.02/หน้า 1 
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โครงการเสริมผิวแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 6 บ้านหัวดอย จํานวน 207,400 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเสริมผิว
แอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 6 บ้านหัวดอย
ปริมาณงาน 
ชวงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 200.00 ตร.ม.
ชวงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 33.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 148.50 ตร.ม.
ชวงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 52.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 182.00 ตร.ม.
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 4 หมูที่ 6 บ้านหัวดอย
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q 592221  2193274
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q 592331  2193257
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 8  
แบบ ผ.02/1 หน้า 4

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 
(คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการสงเสริมกิจกรรมทางการเกษตรตําบลทาสาย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรม
ทางการเกษตรตําบลทาสาย  เชน คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ตลอดจน
คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ  คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น  
สําหรับกิจกรรม
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 9  แบบ ผ.02/หน้า 38  
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2) โครงการอนุรักษทรัพยากรน้ํา ปลอยปลาคืนหนอง
สร้างแหลงอาหารให้ชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา ปลอยปลาคืนหนอง สร้างแหลงอาหารให้
ชุมชน เชน คาป้าย คาพันธุสัตวน้ํา ตลอดจนคาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น ได้แก
 -กิจกรรมการรณรงคสงเสริมห้ามจับปลาในฤดูปลาวางไข
 -กิจกรรมจัดทําแหลงอนุบาลพันธปลา
 -กิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ํา และกิจกรรมอื่น ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
   *เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 1 
แบบ ผ.02/หน้า 8
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เชน 
คาวัสดุอุปกรณ  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
    *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 7 แบบ ผ.02/หน้า 38
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2)โครงการป้องกันไฟปาตําบลทาสาย จํานวน 25,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอนุรักษปาต้นน้ํา การป้องกันและ
ระงับไฟปา  เชน คาจ้าง/คาตอบแทนทําแนวกันไฟ  ดับไฟปา  
เดินสํารวจปาและการรณรงค สงเสริมกิจกรรมปลูกปา  และ
คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เชน ไม้ตบไฟ ถังฉีดน้ําดับไฟปา ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
2) เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรม/ให้ความรู้อาสาสมัคร
ป้องกันไฟปาตําบลทาสาย เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
3) เพื่อรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่
ตําบลทาสาย
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
   *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 3  แบบ ผ.02/หน้า 36

3) โครงการสร้างความชุมชื้นคืนผืนปา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสร้างความชุมชื้นคืนผืนปา
เชน คาป้าย วัสดุอุปกรณอื่น  คาอาหารกลางวัน  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับจัดทําฝายชะลอน้ํา
ตลอดจนคาวัสดุอุปกรณตาง 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
   *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 5  แบบ ผ.02/หน้า 37
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4)โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

1) เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อฟ้นฟูปาไม้ตามสภาพธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ 
เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดภาวะโลกร้อน เชน คาป้าย คาวัสดุ
อุปกรณ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
2) เพื่อเป็นการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติตามโครงการ "รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน"ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
    *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตรที่ 5  ลําดับที่ 6 แบบ ผ.02/หน้า 37
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