
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลท่าสาย

อําเภอ เมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 36,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 12,068,540 บาท
งบบุคลากร รวม 7,256,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก ทต.และเงินเดือนรองนายก ทต.ดังนี
1.เงินค่าตอบแทนรายเดือน นายก ทต.จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 
28,800 บาท/เดือน  เป็นเงิน 345,600 บาท
2.เงินค่าตอบแทนรายเดือน รองนายก ทต.จํานวน 2 อัตราๆ ละ
15,840 บาท/เดือน เป็นเงิน 380,160 บาท
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก ทต.และ
รองนายก ทต.ดังนี 
1.เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายก ทต.จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 
6,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท 
2.เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก ทต.จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 
4,500 บาท/เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก ทต.และรองนายก ทต.ดังนี 
1.เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก ทต.จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 
6,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท 
2.เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก ทต.ท่าสาย จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 
4,500 บาท/เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ดังนี
1.เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก ทต.
จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 10,080 บาท/เดือน เป็นเงิน 120,960 บาท 
2.เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนทีปรึกษานายก ทต.จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 
7,200บาท/เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,209,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา ทต.จํานวน 10 อัตรา ๆ ละ 
10,080 บาท/เดือน 
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

เงินค่าตอบแทนอืน จํานวน 345,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ดังนี
1.ประธานสภา ทต. จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 15,840 บาท/เดือน
 เป็นเงิน 190,080
 บาท                                                                                              
       
2.รองประธานสภา ทต.จํานวน1 อัตราๆ ละ 12,960 บาท/เดือน
 เป็นเงิน 155,520
 บาท                                                                                              
                   
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,407,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,477,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล งานบริหารทัวไป 
จํานวน 11 อัตรา โดยมีรายละเอียดเงินเดือน ดังนี        
   - ปลัด ทต.  จํานวน 1 อัตรา          
   - รองปลัด ทต. จํานวน 1 อัตรา     
   - หน.สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา    
   - หน.ฝ่ายอํานวยการ จํานวน 1 อัตรา   
   - บุคลากร จํานวน 1 อัตรา    
   - นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
   - นิติกร  จํานวน 1 อัตรา
   - จนท.ตรวจสอบภายใน  จํานวน 1 อัตรา
   - จนท.บริหารงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา
   - จนท.วิเคราะห์ฯ  จํานวน 1 อัตรา  
   - จพง.สาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา  
2) เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงาน
สํานักปลัดและหน่วยตรวจสอบภายใน ทีมีสิทธิตามระเบียบหรือ
หนังสือสังการทีกําหนด
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ 
ตําแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.)กรณีได้รับ พ.ต.ก.ครังแรก
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 218,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งหรือค่าตอบแทนรายเดือน 
1.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนรายเดือน 
สําหรับปลัด ทต.เดือนละ 11,200 บาท/เดือน/12 เดือน
เป็นเงิน 134,400 บาท
2.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งสําหรับรองปลัด ทต.
เดือนละ 3,500 บาท/เดือน/12เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
3.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งสําหรับหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
เดือนละ 3,500 บาท/เดือน/12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 628,320 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ทีปฏิบัติงานในหน่วยงานนี ประกอบด้วย
  1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา 
  2) พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
1)เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติงานในหน่วยงานนี ประกอบด้วย  
   พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
2)เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ทีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ในอัตราร้อยละ
3,4 หรือ 5% ของค่าจ้างทีได้รับต่อเดือน รวม 12 เดือน
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1
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งบดําเนินงาน รวม 4,691,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 251,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 62,500 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)จํานวน 20,000 บาท    
*ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 2  หน้า ผ.01/1 

2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองงานจ้าง 
คณะกรรมการจัดซือจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานตรวจการจ้างของ 
ทต.ท่าสาย คณะกรรมการตรวจผลงานประเมินวิทยฐานะของ
องค์กรและพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนกรรมการดําเนินการสอบ
แข่งขันคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนให้แก่
จนท.ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร และ
ค่าตอบแทน อปพร.และอืน ๆ ฯลฯ  จํานวน 40,000 บาท 
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

3) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลนําจับ พรบ.จราจร ให้กับ
เจ้าหน้าทีตํารวจทีช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจของ ทต.ท่าสาย    
จํานวน 2,500 บาท  
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
สํานักปลัด และหน่วยตรวจสอบภายใน 
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 162,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลทีได้รับตามสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านและให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ฯ 
ทีกําหนด 
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

วันทีพิมพ์ : 21/9/2559  14:30:55 หน้า : 5/84



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 17,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีมี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯหรือหนังสือสังการทีกําหนด
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

ค่าใช้สอย รวม 3,094,700 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 942,000 บาท

1)เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ใบปลิว 
ป้ายต่าง ๆ)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา 
ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก
ทํากิจการอย่างใดอย่างหนึงให้เทศบาลรวมทัง
ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ   
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   จํานวน 912,000 บาท
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)งานบริหารทัวไป
(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

2)โครงการพัฒนาช่องทางการสือสารให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารโดยทัวถึงกัน เป็นเงิน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสารเผยแพร่ผลงานประจําปี
และข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน สําหรับประชาชนในพืนทีตําบล
ท่าสายทัง 13 หมู่บ้าน  
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.5
ลําดับที 3 หน้า ผ.01/12
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
1)ค่ารับรอง  จํานวน 20,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่ารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมานิเทศงาน ตรวจงาน 
เยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ของ ทต.ท่าสาย ทังนีหมายรวม
ถึงค่าอาหาร เครืองดืม ค่าของขวัญหรือของทีระลึก 
ค่าพิมพ์เอกสาร รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าบริการอืน ๆ ทีเกียวเนือง
ในการเลียงรับรอง 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

2) ค่าเลียงรับรอง จํานวน 50,000 บาท สําหรับจ่ายเป็น
ค่าเลียงรับรองค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นและเกียวข้องในการประชุมสภา ทต.
การประชุมผู้นําชุมชน การประชุมประชาคมระดับตําบล
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการสนับสนุนฯ 
คณะกรรมการติดตามฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามหนังสือ
ทีทางราชการขอความอนุเคราะห์หรือสังการฯ สําหรับรับรอง
ผู้เข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมต่าง ๆ ในพืนทีตําบลท่าสาย 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สํานักปลัดและหน่วยตรวจสอบภายใน
สมาชิกสภา ทต.ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1
2) โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 11,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเทศบาลประจําปี 2559
ในการส่งเสริม บทบาทหน้าทีของเทศบาลฯเนืองในวันเทศบาล 
เช่น กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์สําหรับ
พนักงานเทศบาล สมาชิกสภา ทต. ฝ่ายปกครอง และ
หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในพืนที เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดอุปกรณ์ 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ตลอดจนค่าใช่จ่าย
อืน ๆ ทีเกียว
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.2 
ลําดับที 4 หน้า ผ.01/7
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3) โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน
ฝ่ายปกครอง คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นําหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ
และภาคเอกชนในพืนทีตําบลท่าสาย ทัง 13 หมู่บ้าน เช่น 
ออกบริการจัดเก็บภาษี บริการเปลียนถ่ายนํามันเครือง 
บริการเสริมสวย จากภาคเอกชนบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างจากวิทยาลัย
การอาชีพเชียงราย การให้ความรู้ด้านกฏหมายต่าง ๆ เช่น
ค่าป้าย ค่าวัสดอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ตลอดจนค่าใช่จ่าย อืน ๆ ทีเกียว
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.5 
ลําดับที 4 หน้า ผ.01/13
4) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 1,200,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการบริหารจัดการขยะของเทศบาลฯ
รายละเอียด ดังนี
1. จ้างเหมาบุคคล/เอกชน/ วิสาหกิจ ในการกําจัดขยะโดยวิธี
การเผาในพืนทีตําบลท่าสาย จํานวน 13 หมู่บ้าน
2. รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิง  พร้อมทังสนับสนุน
การนําขยะไปใช้ประโยชน์ เช่น ทําปุ๋ยหมัก ทําปุ๋ยนําชีวภาพ ฯลฯ
3. จัดทําทีรองรับขยะบริเวณจุดต่าง ๆ ในพืนทีตําบล
4. รณรงค์/ป้องกันฝุ่นละออง อากาศเสีย และนําเสีย ในพืนที
ตําบลท่าสาย จํานวน 13 หมู่บ้าน
5. สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะ เช่น ระดับชุมชน, อปท.
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 1,000,000 บาท
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 200,000 บาท ปรากฎ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางที 7.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/68
5) โครงการเพิมประสิทธิภาพให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง 
ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 26,600 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ อปท.สําหรับสมาชิกสภา ทต.
ฝ่ายปกครอง คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นําหมู่บ้าน หรือประชาชน
ทีสนใจในพืนทีตําบลท่าสาย ทัง 13 หมู่บ้าน เช่น ค่าป้าย
ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร
และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 2
แนวทางที 2.1 ลําดับที 2 หน้า ผ.01/14
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6) โครงการเสริมสร้างความรู้ในการจัดทํา/เขียนโครงการสําหรับคณะ
กรรมการหมู่บ้าน (กม.)

จํานวน 15,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้การเขียนโครงการ
ในรูปแบบต่าง ๆ การรายงานผลการใช้จ่ายเงินจากโครงการทีขอ
รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอืน ๆ สําหรับสมาชิกสภา ทต.
ฝ่ายปกครอง คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นําหมู่บ้าน หรือประชาชน
ทีสนใจในพืนทีตําบลท่าสาย ทัง 13 หมู่บ้าน เช่น ค่าป้าย
ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร
และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.4 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/11
7) โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือเพิมพูนประสิทธิภาพบุคลากร
ในตําบลท่าสาย

จํานวน 350,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดอบรมเพือเพิม
ประสิทธิภาพบุคลากรในตําบลท่าสาย เช่น ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ทต. พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตลอดจน
กลุ่มแกนนําต่าง ๆ  ฝ่ายปกครอง รวมถึงบุคลากรผู้อุทิศตน
ทําคุณประโยชน์จนเกิดผลดีต่อส่วนรวมในตําบลท่าสาย 
พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.1  
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/14

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทุกส่วนการงาน
ในกรณีการซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น ซ่อมคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์  รถ อปพร. 
รถโดยสาร(12ทีนัง)รถยนต์(รถตู้)รถบรรทุกนํา รถบรรทุกขยะ 
รถจักรยานยนต์ รถกระเช้าไฟฟ้า เครืองพ่นหมอกควัน เครืองตัดหญ้า
และอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น 
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 22 หน้า ผ.01/5

วันทีพิมพ์ : 21/9/2559  14:30:55 หน้า : 9/84



ค่าวัสดุ รวม 570,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 140,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ของสํานักปลัดเทศบาลและหน่วยตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนการบริการประชาชน เช่น กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา
ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด  เทป พี วี ซี แบบใส
กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  นํายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ
กาว แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์  ชอล์ก  
ผ้าสําลี  ตรายาง  แปรงลบกระดาน ซอง  ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการ
ซือหรือจ้างพิมพ์  นํามัน ไข ขีผึง  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ 
ขาตัง(กระดานดํา) ทีถูพืน  ตะแกรงวางเอกสาร  เครืองตัดโพม  
เครืองตัดกระดาษ  เครืองเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน,แผนที 
พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  กระดานดํา 
รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด  แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วยงาน  
แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ  มู่ลี,ม่านปรับแสง(ต่อผืน)
พรม(ต่อผืน)นาฬิกาตังหรือแขวน  เครืองคํานวณเลข  
หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง แผงกันห้อง
กระเป๋า นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม 
ช้อนส้อม  ถาด แก้วนํา จานรอง กระจกเงา นําจืดทีซือจากเอกชน
โอ่งนํา ทีนอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํามัน เตารีด 
เครืองบดอาหาร กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส ผ้าริวตกแต่งอาคารสถานที
เพือให้เกิดความสวยงามในช่วงเทศกาลต่างๆ ตลอดจน
นํายาล้างห้องนํา นํายาดับกลิน นํายาล้างจาน 
นํายาทําความสะอาด และอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุพาหนะและขนส่ง สําหรับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์  รถโดยสาร(12ทีนัง)รถบรรทุกขยะ รถ อปพร.
รถบรรทุกนําฯ รถกระเช้าไฟฟ้า รถยนต์(รถตู้)เช่น แบตเตอรี 
ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก
อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ 
หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง 
เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์
ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย กรวยจราจร 
สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 
*ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 1
หน้า ผ.01/1
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา 
ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ  
สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง  รถโดยสาร(12ทีนัง) รถจักรยานยนต์
เครืองตัดหญ้า รถตัดหญ้า ฯลฯ 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและ
สัตว์นํา นําเชือพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช
เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก จอบหมุน  
หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์ จานพรวน ผานไถกระทะ  
เครืองดักแมลง เครืองหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์ 
เครืองทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เครืองกระเทาะเมล็ดพืช 
คราดซีพรวนดินระหว่างแถว ตะแกรงร่อนเบนโธส
อวน(สําเร็จรูป)กระชัง เมล็ดพันธุ์พืช  ดอกไม้ ฯลฯ
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive)
เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape)หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ แผ่นกรองแสง 
กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ 
(Key Board)เมนบอร์ด (Main Board)เมมโมรีซิป
(Memory Chip)เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์(Cut Sheet 
Feeder) เมาส์(Mouse)พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์(Printer 
Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ(Hub)
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) 
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ 
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk)
แบบซีดีรอม(CD-ROM)แบบออพติคอล(Optical) 
เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม(CD-ROM)โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
เพือให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
ของสํานักปลัด และหน่วยตรวจสอบภายใน
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1
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วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าเพือจัดซือวัสดุอืน ๆ ทีไม่สามารถจัดหาเข้า
ประเภทวัสดุใด ๆ เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้าในอาคารสํานักงาน 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สวนสาธารณะของ ทต.ท่าสาย  
ตลอดจนหัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส สมอเรือ 
ตะแกรงกันสวะ และวัสดุอืนทีเกียวข้องและจําเป็น   
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

ค่าสาธารณูปโภค รวม 775,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 560,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงาน ศาลาเอนกประสงค์ 
(บริเวณหนองนําสาธารณะหนองบัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ท่าสาย ศูนย์ประสานงานบริการประชาชน ต.ท่าสาย  
สถานีสูบนําด้วยไฟฟ้าหมู่ 4 และค่ากระแสไฟฟ้าสถานทีอืน ๆ 
ทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองจากอยู่ภายใต้การกํากับดูแลและ
อยู่ในความรับผิดชอบของ ทต.ท่าสาย 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้นําประปาภายในอาคารสํานักงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตลอดจนค่านําประปาสถานทีอืน ๆ 
ทีจําเป็นต้องจ่ายซึงอยู่ในความรับผิดชอบหรือการกํากับดูแล
ของ ทต.ท่าสาย 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของ ทต.ท่าสาย เช่น  
โทรศัพท์ภายในสํานักงาน  โทรศัพท์เคลือนที และรวมถึงค่าใช้จ่าย
ทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมาย
โทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย  ซึงจําเป็นต้องใช้ในการติดต่อราชการ
กับบุคคลและหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพือให้เกิดความสะดวก
และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน   
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
ค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์ ค่าบริการในการติดต่อ
สือสารและค่าธรรมเนียมต่าง ๆในภารกิจของ ทต.ท่าสาย  
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 75,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายการบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น 
ค่าโทรภาพหรือโทรสาร(FACSIMILE)ค่าเทเลกซ์ (TELEX) 
ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม 
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) 
และค่าสือสารอืน ๆ และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้
ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

งบลงทุน รวม 46,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,200 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองบันทึกเสียง จํานวน 8,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองบันทึกเสียง 
จํานวน 1 เครือง ซึงมีรายละเอียดดังนี
1.หน่วยความจําภายใน 8G
2.มีระบบการเชือมต่อ PC
3.ชนิดของแบตเตอรีลิเทียมในเครือง
4.เวลาในการบันทึก 10 ชัวโมง 45 นาที
5.MP3 จํานวน 119 ชัวโมง
6.มีฟังก์ชันตัดเสียง เสียงรบกวน
7.มีช่องต่อไมโครโฟน
  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ดังนัน ทต.ท่าสาย มีความจําเป็นจัดซือตามราคาตลาดท้องถิน
โดยประหยัดโดยถือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0313.4/ว2047 ลงวันที 25 มิ.ย. 2539 
 *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2560)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 13 หน้า ผ.01/4
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 23,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที 1(จอขนาดไม้น้อยกว่า 18.5นิว)
ราคา 23,000 บาท  จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4core)หรือ 8แกนเสมือน(8 Thread)โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0GHz จํานวน 1 หน่วย 
2.หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า
6 MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart 
Cache Memory  
3.มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี  
    3.1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมี
            หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
    3.2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายใน
            หน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing
         Unitทีสามารถใช่หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
            ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
    3.3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
            หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถ
            ในการใช่หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
            ไม่น้อยกว่า 1 GB 
4.มีหน่วยความจําหลัก(RAM)ชนิด DDR3หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
5.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB จํานวน 1 หน่วย 
6.มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
7.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง 
8.มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
9.มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว 
จํานวน 1 หน่วย
   ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์  ทต.ท่าสาย
มีความจําเป็นจัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสาร 
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 
แนวทางที 1.1 ลําดับที  6  หน้า ผ.01/2
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เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (lnkjet) จํานวน 15,200 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)ราคา 7,600 บาท /เครือง 
จํานวน 2 เครือง คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer,Copier,
Scanner และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,200x2,400dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-Tหรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์  ทต.ท่าสาย
มีความจําเป็นจัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสาร 
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 
แนวทางที 1.1 ลําดับที  6  หน้า ผ.01/2

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันการศึกษา
ทีเป็นกลางในการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
และภารกิจอืน ๆ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กร  
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 45,000 บาท
อุดหนุนเทศบาลตําบลท่าสุด จํานวน 45,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ(สํานักงานท้องถินอําเภอ
เมืองเชียงราย)และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับโครงการนี 
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 23 หน้า ผ.01/6
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,067,040 บาท
งบบุคลากร รวม 2,911,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,911,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,432,820 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล กองคลัง 
จํานวน 9 อัตรา  ซึงมีรายละเอียดเงินเดือน ดังนี
   -  ผอ.กองคลัง  จํานวน 1 อัตรา     
   -  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จํานวน 1 อัตรา     
   -  นักวิชาการคลัง จํานวน 1 อัตรา     
   -  นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา    
   -  นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
   -  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จํานวน 1 อัตรา
   -  จพง.การเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา     
   -  จพง.ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
   -  จพง.พัสดุ จํานวน 1 อัตรา
2) เงินปรับปรุงเงินเดือน ของพนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานนี ทีมีสิทธิตามระเบียบหรือหนังสือสังการทีกําหนด
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งสําหรับผอ.กองคลัง 
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12เดือน
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 388,320 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทัวไป
ทีปฏิบัติงานในหน่วยงานนี ประกอบด้วย
   1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
   2. พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 1 อัตรา
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
1)เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
หรือ                       
พนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติงานในหน่วยงานนี ประกอบด้วย
    - พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2 อัตรา
2)เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ทีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ในอัตราร้อยละ
3,4 หรือ 5% ของค่าจ้างทีได้รับต่อเดือน รวม 12 เดือน 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1
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งบดําเนินงาน รวม 1,155,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 255,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน 
สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 2 หน้า ผ.01/1

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองคลัง
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 177,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลทีได้รับตามสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านและให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ฯ 
ทีกําหนด 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 48,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯหรือหนังสือสังการทีกําหนด
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ใบปลิว 
ป้ายต่าง ๆ)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา 
ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก
ทํากิจการอย่างใดอย่างหนึงให้เทศบาลรวมทัง
ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 
แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1
2) โครงการจัดทําแผนทีภาษี ประจําปี 2559 จํานวน 200,000 บาท
- เพือเป็นค่าจ้างเหมาการจัดทําแผนทีภาษีของเขตพืนทีรับผิดชอบของ 
ทต.ท่าสาย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.5/ว4068 
ลงวันที 14 ธันวาคม 2538 โดยจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงาน 
ค่าถ่ายระวางทีดิน ค่าถ่ายโฉนดทีดิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น 
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 
แนวทางที 1.5 ลําดับที  2 หน้า ผ.01/12

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง ตลอดจนการบริการประชาชน เช่น กระดาษ  หมึก
ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด  
เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  
นํายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ  กาว แฟ้ม  สมุดบัญชี  
สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์  ชอล์ก  ผ้าสําลี  ตรายาง  
แปรงลบกระดาน ซอง  ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์  นํามัน ไข ขีผึง  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  
ขาตัง(กระดานดํา) ทีถูพืน  ตะแกรงวางเอกสาร  เครืองตัดโพม
เครืองตัดกระดาษ  เครืองเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน,แผนที
พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  กระดานดํารวมถึง
กระดานไวท์บอร์ด  แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วยงาน  
แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ  มู่ลี,ม่านปรับแสง(ต่อผืน)
พรม(ต่อผืน)นาฬิกาตังหรือแขวน เครืองคํานวณเลข  
หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง แผงกันห้อง
กระเป๋า แบบพิมพ์สําหรับยืนแบบภาษีบํารุงท้องที 
ภาษีโรงเรือนและทีดิน ภาษีป้าย ใบอนุญาตต่าง ๆ ตลอดจน
ใบเสร็จรับเงินทีใช้ในการจัดเก็บรายได้ทุกประเภท ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง    
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 
แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา 
ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ  
สําหรับรถจักรยานยนต์ จํานวน 2 คัน              
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive)
เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape)หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ แผ่นกรองแสง 
กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ 
(Key Board)เมนบอร์ด (Main Board)เมมโมรีซิป
(Memory Chip)เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์(Cut Sheet 
Feeder) เมาส์(Mouse)พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์(Printer 
Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ(Hub)
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) 
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ 
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk)
แบบซีดีรอม(CD-ROM)แบบออพติคอล(Optical) 
เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม(CD-ROM)โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
เพือให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ของกองคลัง
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 
แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,134,000 บาท
งบบุคลากร รวม 231,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 231,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 231,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล งานป้องกันฯ จํานวน 1 อัตรา 
โดยมีรายละเอียดเงินเดือน ดังนี        
   - จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1 อัตรา
2) เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานนีทีมีสิทธิตามระเบียบหรือหนังสือสังการทีกําหนด
 *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1
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งบดําเนินงาน รวม 755,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
 *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 2 หน้า ผ.01/1

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
 *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

ค่าใช้สอย รวม 615,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 360,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ใบปลิว 
ป้ายต่าง ๆ)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา 
ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก
ทํากิจการอย่างใดอย่างหนึงให้เทศบาลรวมทัง
ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ  
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าทีต่าง ๆ 
ทีสังกัด ทต.ท่าสาย เช่น ศูนย์ อปพร.ต.ท่าสาย  
ศูนย์ ศพส.ต.ท่าสาย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
 *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1
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2) โครงการการศึกษาเพือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ครูแด
ร์(D.A.R.E.)

จํานวน 25,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการศึกษาเพือต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือกิจกรรมครูแดร์ (D.A.R.E.)
ตามนโยบายของภาครัฐ เพือรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพืนทีตําบลท่าสาย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร เงินรางวัล
การประกวดเรียงความ และกิจกรรมอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
สําหรับโครงการนี
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.4 
ลําดับที  10 หน้า ผ.01/25
3) โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขีปลอดภัย ถนนปลอดภัยร่วมใจลด
อุบัติเหตุ

จํานวน 50,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ 
อาหารและเครืองดืมสําหรับประชาชนทีมาใช้บริการ ตลอดจน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามโครงการ
จัดกิจกรรมรณรงค์ถนนปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
วันขึนปีใหม่และวันสงกรานต์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องสําหรับโครงการนี
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาจุดเสียง
อุบัติเหตุทางถนนในพืนทีตําบลท่าสายและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
และเกียวข้อง
 *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 2  แนวทางที 2.4 ลําดับที 4  หน้า ผ.01/23
4) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จํานวน 100,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เช่น หลักสูตรจัดตัง หลักสูตรทบทวน 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องสําหรับโครงการนี
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.4 
ลําดับที  1 หน้า ผ.01/23
5) โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร.ประจําปี
ในการส่งเสริม บทบาท หน้าทีของเจ้าหน้าที อปพร.ทีมีต่อชุมชน
และสังคม เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นและเกียวข้องสําหรับโครงการนี
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 2 
แนวทางที 2.4 ลําดับที  9 หน้า ผ.01/24
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6) โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้นําหมู่บ้าน เยาวชน
คณะกรรมการหมู่บ้านและตลอดจนประชาชนในพืนทีตําบลท่าสาย
ทัง 13 หมู่บ้าน เพือให้ได้รับความรู้เกียวกับสาธารณภัยต่าง ๆ 
ได้แก่แผ่นดินไหว อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่มฯลฯ 
เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
สําหรับโครงการนี
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.4 
ลําดับที  8 หน้า ผ.01/24

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา 
ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ  
สําหรับรถ อปพร.รถบรรทุกนําฯ รถกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ 
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือเครืองแต่งกายในการปฏิบัติงานเกียวกับงาน
ในอํานาจหน้าที ของ ทต.ท่าสาย เช่น เครืองแบบ เสือ กางเกง 
ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ 
ชุดปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เจ้าหน้าทีสําหนักปลัดฯ เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยฯลฯ
 *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
1)เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง นํายาดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง 
ถุงมือดับเพลิง ฯลฯ  
2)เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง สําหรับใช้กับ
รถบรรทุกนําฯ เช่น ตะกร้าสวมปลายท่อสูบ ข้อต่อแปลงเกลียว
สําหรับต่อกับท่อสูบกับหัวประปาดับเพลิง ประแจขันเปิดวาล์ว 
หัวประปาดับเพลิง รูปตัว T ท่อดูดนําเข้าตัวหนอน ประแจหัวประปา
แบบปรับได้ ชุดโคมไฟส่องสว่าง และวัสดุอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
 *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1
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งบลงทุน รวม 137,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 137,800 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
วิทยุสือสาร จํานวน 37,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวิทยุสือสาร จํานวน 5 เครือง ๆ ละ
7,500 บาท เป็นเงิน 37,500 บาท
คุณลักษณะพืนฐานดังนี 
1. วิทยุสือสารความถีราชการ
2. ความถีสังเคราะห์ประเภท 2
3. ความถีใช้งาน 136-174 MHz
4. ตังช่องความถีได้ 200 ช่อง
5. ขนาด 5 วัตต์
6. อุปกรณ์ประกอบด้วย : ตัวเครือง แท่นชาร์ท แบตเตอรี
      เสารับสัญญาณ
  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ท่าสาย มีความจําเป็นจัดซือตามราคาตลาดท้องถินโดยประหยัด
โดยถือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว2047 
ลงวันที 25 มิ.ย. 2539 
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 12 หน้า ผ.01/3

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 18,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล
ความละเอียด 17 ล้านพิกเซล จํานวน 1 เครือง 
ราคา  18,000  บาท  คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1)เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2)ความละเอียดทีก้าหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์ภาพ
    (Image Sensor)
3)มีระบบแฟลชในตัว
4)สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ม
    หรือเมือต้องการเปลียน
5)สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
6)มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ท่าสาย มีความจําเป็นจัดซือตามราคาตลาดท้องถิน
โดยประหยัดโดยถือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0313.4/ว2047 ลงวันที 25 มิ.ย. 2539 
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 9 หน้า ผ.01/3
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ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ชุดดับเพลิง จํานวน 75,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดดับเพลิง จํานวน 1 ชุด
75,000 บาท 
1. เสือคลุมดับเพลิง คุณลักษณะพืนฐานดังนี
 - ชันนอกเป็นผ้า NOMEX IIIA ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 OZ
 - ชันสองเป็นผ้า PTFE/NOMEX (แบบลมผ่านได้) 
   กันนํา ไอนํา และสารเคมี
 - ชันในชุดเป็นผ้านวม  กันความร้อน
 - ตัวเสือมีแถบสะท้อนแสง 3M-TRIPLE – TRIM 
   บริเวณรอบอก ชายเสือและแขนเสือ
2. กางเกงดับเพลิง คุณลักษณะพืนฐานดังนี
 - เป็นผ้าชนิดเดียวกันกับเสือดับเพลิง
 - ลักษณะเป็นกางเกงทรงสูง มีสายโยงพาดไหล่ติดกับกางเกง 
     สามารถปรับระดับได้
 - มีสายรัดเอวสามารถปรับระดับได้
 - มีแถบสะท้อนแสงบริเวณปลายขากางเกงแบบเดียวกับเสือ
3. หมวกดับเพลิง คุณลักษณะพืนฐานดังนี
 - โครงสร้างหมวกทําจาก THEMOPLASTIC
 - ชันในมีโฟมกันกระแทก
 - ชันในสุดมีเข็มขัดแขวนรองศีรษะเพือไม่ให้ติดกับโฟม
 - มีปุ่มปรับความกว้างของหมวก
4. ผ้าคลุมศรีษะ คุณลักษณะพืนฐานดังนี
 - ความสูงประมาณ 15 นิว
 - กันความร้อน กันไฟไหม้ กันนํามัน และสารเคมี
 - ข้างในบุด้วยผ้า CEPLON
 - หัวรองเท้าเป็นโลหะปลอดสนิมและพืนรองเท้าเป็นแสตนเลส
เสริมข้างรองเท้ามีทีจับเป็นหูสําหรับดึงทัง2ข้าง
5. รองเท้าดับเพลิง คุณลักษณะพืนฐานดังนี
 - ถุงมือแบบ 5 นิว มีความนุ่ม
 - ผ้า NOMEX เสริมกันนําซึมได้ง่าย
 - มีหนังเสริมทีบริเวณผ่ามือและข้อมือ
6. ถุงมือดับเพลิง คุณลักษณะพืนฐานดังนี
 - เป็นผ้าคลุมศีรษะ ชนิด 2 ชัน
 -ชันนอกทําด้วยวัสดุทนความร้อน และไม่ติดไฟ 
 -ประสิทธิภาพสูงในการลดความร้อนบริเวณศีรษะ 
กับผู้ปฏิบัติการดับเพลิง
  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ทต.ท่าสาย มีความจําเป็นจัดซือตามราคาตลาดท้องถิน
โดยประหยัดโดยถือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0313.4/ว2047 ลงวันที 25 มิ.ย. 2539 
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 20 หน้า ผ.01/5
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 7,300 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา(30 หน้า/นาที)ราคา 7,300 บาท 
จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบ Parallel หรือ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legalและ Custom
โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
 ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ ทต.ท่าสาย 
มีความจําเป็นจัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสาร 
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1
ลําดับที 6 หน้า ผ.01/2

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

1) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย 
จํานวน 10,000 บาท
- ตามโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 
เพือเป็นค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีของแต่ละตําบล
ในพืนทีอําเภอเมืองเชียงราย เช่น ค่าอาหาร,ค่าวัสดุอุปกรณ์,
ค่าพาหนะ,ค่าวิทยากร,ค่าจัดสถานที ฯลฯและค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นและเกียวข้องสําหรับโครงการนี
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย(00123)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.4 
ลําดับที  3 หน้า ผ.01/23

วันทีพิมพ์ : 21/9/2559  14:30:55 หน้า : 25/84



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,780,100 บาท
งบบุคลากร รวม 980,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 980,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 880,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองการศึกษา 
จํานวน 3 อัตรา  ซึงมีรายละเอียดเงินเดือน ดังนี
   - ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
   - นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
   - จพง.ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
2.เพือจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน ของพนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานนีทีมีสิทธิตามระเบียบหรือหนังสือสังการทีกําหนด
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ทีปฏิบัติงานในหน่วยงานนี ประกอบด้วย
     พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

งบดําเนินงาน รวม 751,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)    
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 2 หน้า ผ.01/1

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1
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ค่าใช้สอย รวม 551,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 360,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ใบปลิว 
ป้ายต่าง ๆ)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา 
ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก
ทํากิจการอย่างใดอย่างหนึงให้เทศบาลรวมทัง
ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ  
ของพนักงานเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง 
ทีปฏิบัติสังกัดกองการศึกษาฯ 
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 
แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องของกองการศึกษา 
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 
แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1
2) โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก เพือส่งเสริมกิจกรรม
ความสามารถการแสดงออก พัฒนาการ  ความสามัคคีและการให้
ความสําคัญต่อเด็กซึงเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจของเด็ก เยาวชนในพืนที
ตําบลท่าสาย เช่น ค่าจัดสถานที ค่าของรางวัล ฯลฯ
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางที 3.1    
ลําดับที 11 หน้า ผ.01/28
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3) โครงการเพิมพูนพัฒนาประสิทธิภาพและทักษะการสอนของผู้ดูแลเด็ก 
และพนักงานเทศบาล

จํานวน 21,000 บาท

- ประเภทสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการอบรมตามโครงการเพือเพิมพูนพัฒนาประสิทธิภาพ
ทักษะการสอนของครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานเทศบาล
พร้อมศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบียเลียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1226
ลงวันที  23 มิถุนายน 2552 
 *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางที 3.1  
ลําดับที 7 หน้า ผ.01/27
4) โครงการเยียมบ้านประสานสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเยียมบ้านประสานสัมพันธ์
ครู เด็กเล็ก นักเรียนและผู้ปกครอง เพือพบปะปรึกษาหารือ
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเข้าเล่มเอกสาร ตลอดจนค่าใช่จ่ายอืน ๆ
ทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ลําดับที 12 หน้า ผ.01/28

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองการศึกษา ตลอดจนการบริการประชาชน เช่น กระดาษ  
หมึก ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด  
เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  
นํายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม  สมุดบัญชี  
สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์  ชอล์ก  ผ้าสําลี  ตรายาง  
แปรงลบกระดาน ซอง  ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการ
ซือหรือจ้างพิมพ์  นํามัน ไข ขีผึง  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ 
ขาตัง(กระดานดํา) ทีถูพืน  ตะแกรงวางเอกสาร  เครืองตัดโพม  
เครืองตัดกระดาษ  เครืองเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน,แผนที 
พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  กระดานดํา 
รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด  แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วยงาน  
แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ  มู่ลี,ม่านปรับแสง(ต่อผืน)
พรม(ต่อผืน)นาฬิกาตังหรือแขวน  เครืองคํานวณเลข  
หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง แผงกันห้อง
กระเป๋า นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 
แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา 
ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ  
สําหรับรถยนต์ (รถตู้)ฯลฯ 
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 
แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive)
เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape)หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ แผ่นกรองแสง 
กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ 
(Key Board)เมนบอร์ด (Main Board)เมมโมรีซิป
(Memory Chip)เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์(Cut Sheet 
Feeder) เมาส์(Mouse)พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์(Printer 
Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ(Hub)
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) 
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ 
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk)
แบบซีดีรอม(CD-ROM)แบบออพติคอล(Optical) 
เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม(CD-ROM)โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
เพือให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
ของกองการศึกษา
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 
แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1
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งบลงทุน รวม 49,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
กล้องวงจรปิด จํานวน 18,500 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือกล้องวงจรปิด จํานวน 1 ชุด
ราคา 18,500 บาท คุณลักษณะดังนี
1. กล้องโดม จํานวน 1 ตัว
      -เลนส์มุมกว้างขนาด 3.6 mm
2. กล้องอินฟาเรด จํานวน 1 ตัว
      -เลนส์มุมกว้างขนาด 3.6 mm
      -ความละเอียด 800 เส้น
      -ระยะอินฟาเรด 20-25 เมตร
      -หลอดอินฟาเรด 36 ดวง กันนําได้
3. เครืองบันทึกภาพ จํานวน 1 ตัว
     -ความคมชัดสูง ระดับ Full D1 ระบบ H.264
   -ภาพ 4 ช่อง เสียง 1 ช่อง ภาษาไทย
      -ซูมได้ทังภาพสดและPlayback
 ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ดังนัน ทต.ท่าสาย มีความจําเป็นจัดซือตามราคาตลาดท้องถิน
โดยประหยัดโดยถือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0313.4/ว2047 ลงวันที 25 มิ.ย. 2539 
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 11 หน้า ผ.01/3
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 23,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที 1(จอขนาดไม้น้อยกว่า 18.5นิว)
ราคา 23,000 บาท  จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4core)หรือ 8แกนเสมือน(8 Thread)โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0GHz จํานวน 1 หน่วย 
2.หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า
6 MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart 
Cache Memory  
3.มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี  
    3.1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมี
            หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
    3.2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายใน
            หน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing
      Unit ทีสามารถใช่หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
            ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
    3.3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
            หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถ
            ในการใช่หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
            ไม่น้อยกว่า 1 GB 
4.มีหน่วยความจําหลัก(RAM)ชนิด DDR3หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
5.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB จํานวน 1 หน่วย 
6.มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
7.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง 
8.มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
9.มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว 
จํานวน 1 หน่วย
 ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์  ทต.ท่าสาย
มีความจําเป็นจัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสาร 
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 8 หน้า ผ.01/3

วันทีพิมพ์ : 21/9/2559  14:30:55 หน้า : 31/84



เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (lnkjet) จํานวน 7,600 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)จํานวน 1 เครือง ราคา 7,600 บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer,Copier,
Scanner และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,200x2,400dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-Tหรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์  ทต.ท่าสาย
มีความจําเป็นจัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสาร 
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 8 หน้า ผ.01/3

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,960,584 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,304,584 บาท
ค่าใช้สอย รวม 509,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 509,600 บาท
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าสาย  
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก ศพด.ทต.ท่าสาย  
รวม  91 ราย ๆ ละ 20 บาท จํานวน 280 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถินฯ
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางที 3.1   ลําดับที 6  หน้า ผ.01/27

วันทีพิมพ์ : 21/9/2559  14:30:55 หน้า : 32/84



ค่าวัสดุ รวม 794,984 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง 
มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม
ถาด แก้วนํา จานรอง กระจกเงา นําจืดทีซือจากเอกชน โอ่งนํา ทีนอน
มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร 
เครืองตีไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า 
รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า  กระติกนําร้อน  กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส 
ไมโครเวฟ ผ้าริวตกแต่งอาคารสถานทีเพือให้เกิดความสวยงาม
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ตลอดจนนํายาล้างห้องนํา นํายาดับกลิน 
นํายาล้างจาน นํายาทําความสะอาดและอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าสาย
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1  
แนวทางที 1.1 ลําดับที 1  หน้า ผ.01/1

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 754,984 บาท
1) ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าสาย  
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็ก ศพด. ทต.ท่าสาย  
รวม 91 ราย ๆ ละ 7.37 บาท  จํานวน 280 วัน 
จํานวน 187,788 บาท
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ลําดับที 8 หน้า ผ.01/27

2) ค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสาย 
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.)
(ระดับอนุบาล-ป.6)ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าสาย จํานวน 49 ราย 
ราย ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถินฯ  จํานวน 93,894 บาท
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ลําดับที 9 หน้า ผ.01/27

3) ค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวดอย
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.)
(ระดับอนุบาล-ป.6)ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวดอย จํานวน 247 ราย 
ราย ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถินฯ  จํานวน 473,302 บาท
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ลําดับที 9 หน้า ผ.01/27

วันทีพิมพ์ : 21/9/2559  14:30:55 หน้า : 33/84



งบเงินอุดหนุน รวม 1,656,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,656,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,656,000 บาท

1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าสาย  จํานวน  196,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
(ระดับอนุบาล 1 ถึง ป.6)จํานวน 2 ภาคเรียน ๆ ละ 100 วัน 
รวม 200 วัน จํานวนนักเรียน 49 คน  คนๆ ละ 20 บาท ต่อวัน 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินฯ
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางที 3.1  ลําดับที 10  หน้า ผ.01/28

2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย  จํานวน  988,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
(ระดับอนุบาล 1 ถึง ป.6)จํานวน 2 ภาคเรียน ๆ ละ 100 วัน 
รวม 200 วัน จํานวนนักเรียน 247 คน  คนๆ ละ 20 บาท ต่อวัน 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินฯ
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางที 3.1  ลําดับที 10  หน้า ผ.01/28

3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย  จํานวน  472,000บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
(ระดับมัธยมศึกษาปีที 1-3)(สมทบเพิม)ให้แก่นักเรียนในส่วนที
ไม่ได้รับการจัดสรรค่าอาหารกลางวัน จํานวน 2 ภาคเรียน 
ภาคเรียนละ 100 วัน รวม 200 วัน จํานวนนักเรียน 118 คน ๆ ละ 
20 บาทต่อวัน  โดย  ทต.ท่าสาย พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เป็นการดําเนินงานตามอํานาจหน้าทีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนในพืนทีตําบลท่าสาย  
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางที 3.1  ลําดับที 10  หน้า ผ.01/28

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 197,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล  
นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี 
นํามันเครืองฯลฯ สําหรับเครืองพ่นสารเคมีกําจัดพาหะนําโรค 
เพือผสมสารเคมีสําหรับพ่นกําจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก 
กําจัดยุงและแมลง โรคมือเท้าปากในเด็ก ตลอดจนพาหะนําโรคต่าง ๆ
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1  
แนวทางที 1.1  ลําดับที 1  หน้า ผ.01/1
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น  
แอลกอฮอล์ ออกซิเจน นํายาเคมีต่าง ๆ ทรายอเบท เลือด สายยาง 
ลูกยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ์  ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์
(รวมกํามะถัน กรด ด่าง) ลวดเชือมเงิน ถุงมือ  กระดาษกรอง 
จุกต่าง ๆ สัตว์เลียงเพือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
สําลี และผ้าพันแผล หลอดเอกซเรย์ ชุดเครืองมือผ่าตัด 
ทีวางกรวยแก้ว  กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง(Stethoscope)
คีมถอนฟัน  เปลหามคนไข้ เครืองวัดนําฝน ถังเก็บเชือเพลิง เครืองนึง
เครืองมือวิทยาศาสตร์ฯลฯ  ทีใช้ในกิจการของทต.ท่าสาย  
เพือใช้กําจัดยุงลาย กําจัดแมลงวันและเชือโรคทีกําลังระบาด 
ควบคุมโรค เช่นไข้หวัด,ไข้หวัดนก ,ไข้เลือดออก,ไข้สมองอักเสบ,
โรคฉีหนู โรคพิษสุนัขบ้า โรคมือเท้าปากในเด็กเล็กหรือ 
ตลอดจนจัดซือหน้ากากอนามัยสําหรับป้องกันโรคระบาดหรือนํายา
สําหรับใช้ตรวจหาสารเสพติดต่าง ๆ
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1  
แนวทางที 1.1  ลําดับที 1  หน้า ผ.01/1

งบเงินอุดหนุน รวม 97,500 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 97,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 97,500 บาท

1)อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.หมู่ที 1 บ้านสันขมินฯ 
จํานวน 7,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมู่บ้าน สําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ได้แก่ 
การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข,การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
ในเรืองต่าง ๆ  และการจัดบริการสุขภาพเบืองต้น เช่น การตรวจ
วัดความดัน ตรวจเลือด ตรวจโรคเบาหวาน ชังนําหนัก 
กิจกรรมหมู่บ้านไอโอดีน และภารกิจอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น 
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
(00220)งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 6  แนวทางที 6.1 ลําดับที  1  หน้า ผ.01/64

2)อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.หมู่ที 2 บ้านร่องธาร 
จํานวน 7,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมู่บ้าน สําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ได้แก่ 
การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข,การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
ในเรืองต่าง ๆ  และการจัดบริการสุขภาพเบืองต้น เช่น การตรวจ
วัดความดัน ตรวจเลือด ตรวจโรคเบาหวาน ชังนําหนัก 
กิจกรรมหมู่บ้านไอโอดีน และภารกิจอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น 
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
(00220)งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 6  แนวทางที 6.1 ลําดับที  2 หน้า ผ.01/64

3)อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.หมู่ที 3 บ้านท่าสาย 
จํานวน  7,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมู่บ้าน สําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ได้แก่ 
การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข,การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
ในเรืองต่าง ๆ  และการจัดบริการสุขภาพเบืองต้น เช่น การตรวจ
วัดความดัน ตรวจเลือด ตรวจโรคเบาหวาน ชังนําหนัก 
กิจกรรมหมู่บ้านไอโอดีน และภารกิจอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น 
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
(00220)งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 6  แนวทางที 6.1 ลําดับที  3 หน้า ผ.01/64

4)อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.หมู่ที 4 บ้านแม่ลาว 
จํานวน  7,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมู่บ้าน สําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ได้แก่ 
การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข,การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
ในเรืองต่าง ๆ  และการจัดบริการสุขภาพเบืองต้น เช่น การตรวจ
วัดความดัน ตรวจเลือด ตรวจโรคเบาหวาน ชังนําหนัก 
กิจกรรมหมู่บ้านไอโอดีน และภารกิจอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น 
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
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(00220)งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 6  แนวทางที 6.1 ลําดับที  4 หน้า ผ.01/65

5)อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.หมู่ที 5 บ้านหนองยาว 
จํานวน  7,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมู่บ้าน สําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ได้แก่ 
การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข,การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
ในเรืองต่าง ๆ  และการจัดบริการสุขภาพเบืองต้น เช่น การตรวจ
วัดความดัน ตรวจเลือด ตรวจโรคเบาหวาน ชังนําหนัก 
กิจกรรมหมู่บ้านไอโอดีน และภารกิจอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น 
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
(00220)งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 6  แนวทางที 6.1 ลําดับที  5 หน้า ผ.01/65

6)อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.หมู่ที 6 บ้านหัวดอย 
จํานวน 7,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมู่บ้าน สําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ได้แก่ 
การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข,การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
ในเรืองต่าง ๆ  และการจัดบริการสุขภาพเบืองต้น เช่น การตรวจ
วัดความดัน ตรวจเลือด ตรวจโรคเบาหวาน ชังนําหนัก 
กิจกรรมหมู่บ้านไอโอดีน และภารกิจอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น 
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
(00220)งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 6  แนวทางที 6.1 ลําดับที  6 หน้า ผ.01/65

7)อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.หมู่ที 7 บ้านป่าหัด 
จํานวน 7,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมู่บ้าน สําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ได้แก่ 
การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข,การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
ในเรืองต่าง ๆ  และการจัดบริการสุขภาพเบืองต้น เช่น การตรวจ
วัดความดัน ตรวจเลือด ตรวจโรคเบาหวาน ชังนําหนัก 
กิจกรรมหมู่บ้านไอโอดีน และภารกิจอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น 
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
(00220)งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 6  แนวทางที 6.1 ลําดับที  7 หน้า ผ.01/65

8)อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.หมู่ที 8 บ้านห้วยบง 
จํานวน 7,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมู่บ้าน สําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ได้แก่ 
การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข,การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
ในเรืองต่าง ๆ  และการจัดบริการสุขภาพเบืองต้น เช่น การตรวจ
วัดความดัน ตรวจเลือด ตรวจโรคเบาหวาน ชังนําหนัก 
กิจกรรมหมู่บ้านไอโอดีน และภารกิจอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น 
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  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
(00220)งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 6  แนวทางที 6.1 ลําดับที  8 หน้า ผ.01/66

9)อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.หมู่ที 9 บ้านเขือนแก้ว 
จํานวน 7,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมู่บ้าน สําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ได้แก่ 
การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข,การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
ในเรืองต่าง ๆ  และการจัดบริการสุขภาพเบืองต้น เช่น การตรวจ
วัดความดัน ตรวจเลือด ตรวจโรคเบาหวาน ชังนําหนัก 
กิจกรรมหมู่บ้านไอโอดีน และภารกิจอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น 
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
(00220)งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 6  แนวทางที 6.1 ลําดับที  9 หน้า ผ.01/66

10)อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.หมู่ที 10 บ้านห้วยฮ้อม 
จํานวน 7,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมู่บ้าน สําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ได้แก่ 
การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข,การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
ในเรืองต่าง ๆ  และการจัดบริการสุขภาพเบืองต้น เช่น การตรวจ
วัดความดัน ตรวจเลือด ตรวจโรคเบาหวาน ชังนําหนัก 
กิจกรรมหมู่บ้านไอโอดีน และภารกิจอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น 
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
(00220)งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 6  แนวทางที 6.1 ลําดับที  10 หน้า ผ.01/66

11)อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.หมู่ที 11 บ้านเวียงคุ้ม 
จํานวน 7,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมู่บ้าน สําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ได้แก่ 
การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข,การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
ในเรืองต่าง ๆ  และการจัดบริการสุขภาพเบืองต้น เช่น การตรวจ
วัดความดัน ตรวจเลือด ตรวจโรคเบาหวาน ชังนําหนัก 
กิจกรรมหมู่บ้านไอโอดีน และภารกิจอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น 
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
(00220)งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 6  แนวทางที 6.1 ลําดับที  11 หน้า ผ.01/66

12)อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.หมู่ที 12 บ้านหัวดอยสันติ 
จํานวน 7,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมู่บ้าน สําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ได้แก่ 
การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข,การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
ในเรืองต่าง ๆ  และการจัดบริการสุขภาพเบืองต้น เช่น การตรวจ
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วัดความดัน ตรวจเลือด ตรวจโรคเบาหวาน ชังนําหนัก 
กิจกรรมหมู่บ้านไอโอดีน และภารกิจอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น 
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
(00220)งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 6  แนวทางที 6.1 ลําดับที  12 หน้า ผ.01/67

13)อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.หมู่ที 13 บ้านเวียงกลาง 
จํานวน 7,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมู่บ้าน สําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ได้แก่ 
การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข,การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
ในเรืองต่าง ๆ  และการจัดบริการสุขภาพเบืองต้น เช่น การตรวจ
วัดความดัน ตรวจเลือด ตรวจโรคเบาหวาน ชังนําหนัก 
กิจกรรมหมู่บ้านไอโอดีน และภารกิจอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น 
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
(00220)งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.1 ลําดับที  13 หน้า ผ.01/67

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 133,075 บาท
งบดําเนินงาน รวม 103,075 บาท
ค่าใช้สอย รวม 103,075 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการก่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับ
ซ่อมแซม ต่อเติม หรือปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
หรือผู้ยากจนฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/
ว 3050 ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2543 เรือง หลักเกณฑ์
ว่าด้วยการตังงบประมาณเพือการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าทีของ อบจ./เทศบาล และอบต. พ.ศ.2543 
 *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์
(00230)งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.3 ลําดับที 2 หน้า ผ.01/17
2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จํานวน 10,100 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์
(00230)งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.3 ลําดับที 3 หน้า ผ.01/17
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3) โครงการรณรงค์ป้องกันเอดส์ในวันเอดส์โลก จํานวน 29,500 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้าย ROOL UP และ
ป้ายประชาสัมพันธ์ สําหรับประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ
สําหรับประชาชนในพืนทีตําบลท่าสายฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์
(00230)งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที  2.3  ลําดับที 6  หน้า ผ.01/17
4) โครงการวันผู้พิการสากล ประจําปี 2559 จํานวน 17,675 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทน
ชุดการแสดง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารและเครืองดืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
และจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์
(00230)งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.3  ลําดับที 5  หน้า ผ.01/17
5) โครงการส่งเสริมชีวิตเด็ก/เยาวชนทีได้รับผลกระทบจากเอดส์ จํานวน 4,400 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์
(00230)งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางที 2.3  ลําดับที  8  หน้า ผ.01/18
6) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 11,400 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์
(00230)งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที  2.3 ลําดับที 7 หน้า ผ.01/18

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที
- เพือเป็นค่าใช่จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/
ว 3050 ลว.22 กุมภาพันธ์ 2543 เรือง หลักเกณฑ์
ว่าด้วยการตังงบประมาณเพือการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าทีของ อบจ./เทศบาล และอบต.พ.ศ.2543 
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน 30,000 บาท
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์(00232)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1  หน้า ผ.01/1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,068,520 บาท
งบบุคลากร รวม 2,367,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,367,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,640,820 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล กองช่าง จํานวน 6 อัตรา  
ซึงมีรายละเอียดเงินเดือน ดังนี
   - ผอ.กองช่าง  จํานวน 1 อัตรา 
   - หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา   
   - วิศวกรโยธา  จํานวน 1 อัตรา 
   - นายช่างโยธา  จํานวน 1 อัตรา
   - นายช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา   
   - จพง.ธุรการ  จํานวน 1 อัตรา   
2) เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงานใน
หน่วยงานนีและมีสิทธิได้รับตามระเบียบหรือหนังสือสังการทีกําหนด
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 
แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ผอ.กองช่าง 
เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท/12 เดือน 
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 
แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 612,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  
ทีสังกัดกองช่าง ดังต่อไปนี
    1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
    2) พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)สอดคล้องตามแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปสังกัดกองช่าง และมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
หรือหนังสือสังการทีกําหนด  ดังต่อไปนี
     - พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
2. เงินเพิมค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจทีได้รับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นในอัตราร้อยละ 3,4 
หรือ 5% ของค่าจ้างทีได้รับแต่ละเดือน รวม 12 เดือน 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)สอดคล้องตามแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1
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งบดําเนินงาน รวม 1,050,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)   
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 
แนวทางที 1.1 ลําดับที 2 หน้า ผ.01/1

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
สําหรับกองช่าง
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 
แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 99,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลทีได้รับตามสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านและให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ฯ 
ทีกําหนด 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)สอดคล้องตามแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯหรือหนังสือสังการทีกําหนด
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)สอดคล้องตามแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 320,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ใบปลิว 
ป้ายต่าง ๆ)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา 
ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก
ทํากิจการอย่างใดอย่างหนึงให้เทศบาลรวมทัง
ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ  
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1
2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาลตําบลท่าสายและในพืนทีตําบล
ท่าสายให้เป็นเมืองน่าอยู่

จํานวน 50,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับบปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ หรือเพือปรับ
สภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามในพืนทีตําบลท่าสาย เช่น
1.ปรับปรุงภูมิทัศน์พืนทีต่าง ๆ ภายในเทศบาลฯ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หนองบัวและพืนทีต่าง ๆ ในพืนทีตําบล
2.ซือไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้น เพือปรับปรุงภูมิทัศน์พืนที
บริเวณถนน อาคารทีทําการ และสวนสาธารณะให้สวยงาม
3.ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนน/เส้นทางเชือมระหว่างหมู่บ้าน/
เส้นทางเชือมระหว่างตําบล และหนองนําสาธารณะหนองบัว
5.ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าสาย เช่น บริเวณสนามเด็กเล่น
6.ปรับถมทีดิน/ทําขันบันได เพือใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ
7.ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสํานักงานในพืนทีเขตเทศบาลตําบล
ท่าสายฯลฯ ในเขตพืนทีรับผิดชอบของ ทต.ท่าสาย และอืน ๆ 
ทีจําเป็นและเกียวข้อง
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางที 7.1 ลําดับที 2 หน้า ผ.01/72
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ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองช่าง ตลอดจนการบริการประชาชน เช่น กระดาษ  หมึก 
ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด  
เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  
นํายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม  สมุดบัญชี  
สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์  ชอล์ก  ผ้าสําลี  ตรายาง  
แปรงลบกระดาน ซอง  ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการ
ซือหรือจ้างพิมพ์  นํามัน ไข ขีผึง  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ 
ขาตัง(กระดานดํา) ทีถูพืน  ตะแกรงวางเอกสาร  เครืองตัดโพม  
เครืองตัดกระดาษ  เครืองเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน,แผนที 
พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  กระดานดํา 
รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด  แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วยงาน  
แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ  มู่ลี,ม่านปรับแสง(ต่อผืน)
พรม(ต่อผืน)นาฬิกาตังหรือแขวน  เครืองคํานวณเลข  
หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง แผงกันห้อง
กระเป๋า นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)สอดคล้องตามแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ 
รีซีสเตอร์ มูฟวิงคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครืองรับโทรทัศน์,
จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน 
หม้อแปลงไฟฟ้า(Step-Up,Step-Down) ลําโพง ไมโครโพน
ขาตังไมโครโพน  ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ 
ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดความต้านทานไฟฟ้า 
เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองประจุไฟ เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า 
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครืองจับสัญญาณดาวเทียม
เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครืองสัญญาณเตือนภัย  บาลาส 
ขาหลอดไฟฟ้าฯลฯ ตลอดจนวัสดุไฟฟ้าอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
1.สําหรับซ่อมแซมและติดตังในส่วนของสํานักงาน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าสาย  ตลอดจนในอาคารสถานทีต่าง ๆ 
ทีอยู่ในความรับผิดชอบของทต.ท่าสาย
2.สําหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ทัง 13 หมู่บ้าน
ในเขตรับผิดชอบของ ทต.ท่าสาย   
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1 
และยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางที 5.3 ลําดับที 3 หน้า ผ.01/62
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ นํามันทาไม้ 
ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก กระเบือง สังกะสี  ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม
สิว ขวาน สว่าน เลือย กบไสไม้  เหล็กเส้น เครืองวัดขนาดเล็ก 
เช่น ตลับเมตร ลูกดิง  ท่อนําบาดาล ท่อนําและอุปกรณ์ประปา 
ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอืน ๆ 
ทีเกียวข้อง 
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา
ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ  
สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง  รถจักรยานยนต์  รถกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ 
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive)
เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape)หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ แผ่นกรองแสง 
กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ 
(Key Board)เมนบอร์ด (Main Board)เมมโมรีซิป
(Memory Chip)เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์(Cut Sheet 
Feeder) เมาส์(Mouse)พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์(Printer 
Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ(Hub)
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) 
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ 
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk)
แบบซีดีรอม(CD-ROM)แบบออพติคอล(Optical) 
เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม(CD-ROM)โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
เพือให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงานของกองช่าง
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)สอดคล้องตามแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1
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งบลงทุน รวม 651,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 201,200 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองตบดิน จํานวน 21,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองตบดิน จํานวน 1 เครือง 
ราคา 21,000 บาท คุณลักษณะพืนฐานดังนี
1) ใช้เครืองยนต์เบนซิน
2) นําหนักของเครืองตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม 
3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครังต่อนาที
 ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์  ทต.ท่าสาย
มีความจําเป็นจัดซือตามเกณฑ์ราคากลาง
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 14 หน้า ผ.01/4

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 8,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง
ระบบดิจิตอล  ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล
จํานวน 1 เครือง ราคา  8,000  บาท
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1)เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2)ความละเอียดทีก้าหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์ภาพ
 (Image Sensor)
3)มีระบบแฟลชในตัว
4)สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ม
หรือเมือต้องการเปลียน
5)สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
6)มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
   ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์  ทต.ท่าสาย
มีความจําเป็นจัดซือตามเกณฑ์ราคากลาง
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 10 หน้า ผ.01/3
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ครุภัณฑ์สํารวจ
กล้องวัดมุม จํานวน 110,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวัดมุม จํานวน 1 เครือง 
ราคา 110,000 บาท แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ชนิอ่านค่ามุมได้ละเอียด  5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ )
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
(1)กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั งตรง
(2)ก้าลังขยาย 30 เท่า
(3)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร
(4)ขนาดความกว้างของภาพทีเห็นในระยะ 100 เมตร  ไม่น้อยกว่า
      2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
(5)ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
(6)ค่าตัวคูณคงที  100
(7)ค่าตัวบวกคงที  0
(8)ระบบอัตโนมัติโดยใช้  Compensator 
   มีช่วงการทํางาน  + / -3 ลิปดา
(9)เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา 
      พิลิปดา  เป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD(Liquid Crystal
   Display)ทัง 2 หน้า  ของตัวกล้อง
(10)แสดงค่ามุมทีวัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดา
(11)ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม  (Accuracy) 
    ไม่เกิน 5 พิลิปดา
(12)ความไวของระดับฟองกลม10ลิปดา/2มิลลิเมตรหรือดีกว่า
(13)ความไวของระดับฟองยาว40พิลิปดา/2มิลลิเมตรหรือดีกว่า
(14)สามารถแสดงผลทั งเป็นมุมราบ และเป็นมุมดิง
(15)มีแบตเตอรีติดตังภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรีได้
(16)ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 
(17)อุปกรณ์ประกอบ
         -  ขากล้องเลือนขึ นลงได้ พร้อมลูกดิงและสาย 1 ชุด
         -  มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง  
         -  มีฝาครอบเลนส์       
         -  ทีชาร์ทแบตเตอรี     
         -  มีชุดเครืองมือปรับแก้ประจ้ากล้อง
  ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์  ทต.ท่าสาย
มีความจําเป็นจัดซือตามเกณฑ์ราคากลาง
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 17 หน้า ผ.01/4
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เครืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จํานวน 25,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดซือเครืองหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา จํานวน 1 เครือง ราคา 25,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
1)มีเครืองรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
2)มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
3)บันทึกข้อมูลต้าแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และ
    สร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง
4)บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
5)มีแผนทีประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลต้าแหน่งสถานที
    สําคัญไม่น้อยกว่า 500,000 ตําแหน่ง
6)มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการ
    วัดความดันบรรยากาศ
7)มีพอร์ตสําหรับเชือมต่อกับเครืองคอมพิวเตอร์ผ่านทาง 
    USB port แบบ High-Speed
  ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์  ทต.ท่าสาย
มีความจําเป็นจัดซือตามเกณฑ์ราคากลาง
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 19 หน้า ผ.01/5
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 23,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที 1(จอขนาดไม้น้อยกว่า 18.5นิว)
ราคา 23,000 บาท  จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4core)หรือ 8แกนเสมือน(8 Thread)โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0GHz จํานวน 1 หน่วย 
2.หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า
6 MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart 
Cache Memory  
3.มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี  
    3.1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมี
            หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
    3.2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายใน
            หน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing
        Unitทีสามารถใช่หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
            ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
    3.3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
            หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถ
            ในการใช่หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
            ไม่น้อยกว่า 1 GB 
4.มีหน่วยความจําหลัก(RAM)ชนิด DDR3หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
5.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB จํานวน 1 หน่วย 
6.มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
7.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง 
8.มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
9.มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว 
จํานวน 1 หน่วย
   ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์  ทต.ท่าสาย
มีความจําเป็นจัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสาร 
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 7 หน้า ผ.01/2
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เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer) จํานวน 4,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) ราคา 4,300 บาท จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
1.มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 
    1,200x1,200 dpi 
2.มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200dpi 
3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 
    หรือ 15 ภาพต่อนาที 
4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
   หรือ 10 ภาพต่อนาที 
5.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ 
   USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
6.สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legalและ Custom 
  โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
 ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์  ทต.ท่าสาย
มีความจําเป็นจัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสาร 
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 7 หน้า ผ.01/2

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 9,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer)สําหรับกระดาษขนาด A3 
ราคา 9,900 บาท จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
1.มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200x1,200dpi 
2.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4  
ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 10.2 ภาพต่อนาที 
3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที หรือ 8.1 ภาพต่อนาที 
4.มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบ Parallel หรือ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
5.สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom 
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
 ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์  ทต.ท่าสาย
มีความจําเป็นจัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสาร 
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 7 หน้า ผ.01/2
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 450,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
1) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงป้ายชือเทศบาลตําบลท่าสาย
จํานวน 1 ป้าย จํานวน 50,000 บาท
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  ยาว 5.20 เมตร
สถานทีดําเนินการ : สํานักงานเทศบาลตําบลท่าสาย
จุดเริมต้น/จุดสินสุดโครงการ :  47Q589856 ตะวันออก 
2195154 เหนือ
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 ลําดับที 22 หน้า ผ.01/5
2) รายจ่ายเพือบํารุงรักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้าง จํานวน 400,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง
ของทต.ท่าสายและในเขตความรับผิดชอบ เช่น การซ่อมแซม/
/ลงหินคลุกถนนทีเป็นหลุมเป็นบ่อระหว่าง  อาคารสํานักงาน 
สถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า อาคารห้องนํา  ห้องส้วม ซ่อมแซมพนังคัน
ดินพัง และอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 300,000 บาท
    *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 100,000 บาท 
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน(00241)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 22
หน้า ผ.01/5 และยุทธศาสตร์ที 5  แนวทางที 5.2 
ลําดับที 30 หน้า ผ.01/61

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,320,400 บาท
งบลงทุน รวม 3,570,400 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,570,400 บาท
ค่าชดเชยผลอาสิน
1) รายจ่ายทีเกียวเนืองกับทีดินและสิงก่อสร้าง (ค่าK) จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยเพิมเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้(ค่า K)ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที  
8 กรกฎาคม 2551 ชดเชยเพิมเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K )ด้วยการผ่อนผันวิธีการคํานวณ
ค่า K โดยให้หักในอัตราบวก/ลบ ร้อยละ 2 เป็นการชัวคราว
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที  1
 หน้า ผ.01/1
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อาคารต่าง ๆ
1) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงคัดแยกขยะ จํานวน 180,000 บาท
- เพือปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงคัดแยกขยะ
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 7.00 เมตร
หรือมีพืนทีใช้สอยไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบทีทางราชการกําหนด จํานวน 1 ป้าย
สถานทีดําเนินการ : เทศบาลตําบลท่าสาย
จุดเริมต้นที/จุดสินสุด พิกัด : 
47Q590033 ตะวันออก 2195242 เหนือ                       
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางที  5.4  
ลําดับที  4  หน้า ผ.01/63

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 1 บ้านสันขมิน จํานวน 350,000 บาท
- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 1 บ้านสันขมินฯ จํานวน 4 จุด
จุดที 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 60.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม.
สถานทีดําเนินการ : ซอย 9/1
จุดเริมต้นที พิกัด : 47Q588369ตะวันออก 2198312
เหนือ                          
จุดสินสุดที พิกัด : 47Q588377ตะวันออก 2198373เหนือ 
จุดที 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 45.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 135.00 ตร.ม.
สถานทีดําเนินการ : ซอย 5
จุดเริมต้นที พิกัด : 47Q588219ตะวันออก 2197949
เหนือ                          
จุดสินสุดที พิกัด :47Q588232ตะวันออก 2197986เหนือ 
จุดที 3 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 58.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 174.00 ตร.ม.
สถานทีดําเนินการ : ซอย 10
จุดเริมต้นที พิกัด :47Q588576ตะวันออก 2197754
เหนือ                           
จุดสินสุดที พิกัด :47Q588544ตะวันออก 2197707เหนือ 
จุดที 4 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 35.00 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม.
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
สถานทีดําเนินการ : ซอย 7
จุดเริมต้นที พิกัด :47Q588389ตะวันออก 2197669
เหนือ                           
จุดสินสุดที พิกัด :47Q588422ตะวันออก 2197664เหนือ 
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที  5  แนวทางที 5.1  ลําดับที 1  
หน้า ผ.01/47
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 10 บ้านห้วยฮ้อม จํานวน 263,000 บาท
- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 
428.00 ตร.ม. พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
สถานทีดําเนินการ : ซอย 3  
จุดเริมต้นที พิกัด :47Q591106 ตะวันออก 2193793
 เหนือ                          
จุดสินสุดที พิกัด :47Q591005 ตะวันออก 2193829 เหนือ  
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 5  แนวทางที  5.1 ลําดับที  10 
หน้า ผ.01/49
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 3 บ้านท่าสาย จํานวน 145,000 บาท
- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 3 บ้านท่าสาย จํานวน 2 จุด
จุดที 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 13.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 32.50 ตร.ม.
สถานทีดําเนินการ : ซอย 8
จุดเริมต้นที พิกัด :47Q587974 ตะวันออก 2195527
 เหนือ                        
จุดสินสุดที พิกัด :47Q587987 ตะวันออก 2195526 เหนือ  
จุดที 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 75.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 225.00 ตร.ม. 
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
สถานทีดําเนินการ : ซอย 6
จุดเริมต้นที พิกัด :47Q588049 ตะวันออก 2195608
 เหนือ                        
จุดสินสุดที พิกัด :47Q588122 ตะวันออก 2195594 เหนือ  
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางที 5.1 ลําดับที 3  
หน้า ผ.01/47
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 5 บ้านหนองยาว จํานวน 350,000 บาท
- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม.
 ยาว 155.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 
620.00 ตร.ม. พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
สถานทีดําเนินการ : ซอย 3/2  
จุดเริมต้นที พิกัด :47Q589418 ตะวันออก 2194896
 เหนือ                          
จุดสินสุดที พิกัด :47Q589553 ตะวันออก 2194919 เหนือ  
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 5  แนวทางที  5.1  ลําดับที  5 
หน้า ผ.01/48
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 6 บ้านหัวดอย จํานวน 350,000 บาท
- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 155.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 
620.00ตร.ม.พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
สถานทีดําเนินการ : ซอย 2  
จุดเริมต้นที พิกัด :47Q591795 ตะวันออก 2193563
 เหนือ                          
จุดสินสุดที พิกัด :47Q591874 ตะวันออก 2193499 เหนือ  
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 5  แนวทางที  5.1  ลําดับที  6 
หน้า ผ.01/48
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 8 บ้านห้วยบง จํานวน 350,000 บาท
- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 8 บ้านห้วยบง จํานวน 4 จุด
จุดที 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 63.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 189.00 ตร.ม.
สถานทีดําเนินการ : ซอย 7
จุดเริมต้นที พิกัด :47Q585272 ตะวันออก 2194289
 เหนือ                         
จุดสินสุดที พิกัด :47Q585261 ตะวันออก 2194346 เหนือ  
จุดที 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 48.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 201.00 ตร.ม.
สถานทีดําเนินการ : ซอย 16
จุดเริมต้นที พิกัด :47Q585173 ตะวันออก 2193130
 เหนือ                         
จุดสินสุดที พิกัด :47Q585214 ตะวันออก 2193104 เหนือ  
จุดที 3 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 212.50 ตร.ม.
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
สถานทีดําเนินการ : ซอย 15
จุดเริมต้นที พิกัด :47Q585135 ตะวันออก 2193203
 เหนือ                        
จุดสินสุดที พิกัด :47Q585179 ตะวันออก 2193181 เหนือ  
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 5  แนวทางที  5.1  ลําดับที  8 
หน้า ผ.01/49

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. หมู่ที 13 บ้านเวียงกลาง จํานวน 350,000 บาท
- ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. หมู่ที 13 บ้านเวียงกลาง
ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลีย 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 165.00 ม.
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
สถานทีดําเนินการ : ถนนหน้าวัดเวียงกลาง  
จุดเริมต้นที พิกัด :47Q588835 ตะวันออก 2194959
 เหนือ                          
จุดสินสุดที พิกัด :47Q588754 ตะวันออก 2194841 เหนือ  
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 5  แนวทางที  5.2 ลําดับที  11 
หน้า ผ.01/56
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. หมู่ที 3 บ้านท่าสาย จํานวน 205,000 บาท
- ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. หมู่ที 3 บ้านท่าสาย 
ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลีย 0.30 ม. หนา 0.10 ม.
ยาว 100.00 ม. พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
สถานทีดําเนินการ : ซอย 2
จุดเริมต้นที พิกัด :47Q588475 ตะวันออก 2196076
 เหนือ                          
จุดสินสุดที พิกัด :47Q588405 ตะวันออก 2196000 เหนือ  
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที  5 แนวทางที 5.2  ลําดับที  9 
หน้า ผ.01/55
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. หมู่ที 7 บ้านป่าหัด จํานวน 350,000 บาท
- ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. หมู่ที 7 บ้านป่าหัด
ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลีย 0.50 ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 150.00 ม. พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย 
สถานทีดําเนินการ : ถนนฝังหนองไฮ  
จุดเริมต้นที พิกัด :47Q587679 ตะวันออก 2194858
 เหนือ                          
จุดสินสุดที พิกัด :47Q587602 ตะวันออก 2194739 เหนือ  
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 5  แนวทางที  5.2  ลําดับที  10 
หน้า ผ.01/55
โครงการซ่อมแซมรางระบายนํา หมู่ที 2 บ้านร่องธาร จํานวน 80,000 บาท
- เพือซ่อมแซมรางระบายนํา หมู่ที 2 บ้านร่องธาร
ขนาดกว้าง 0.5 เมตร ยาวรวม 170.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
สถานทีดําเนินการ :ซอยร่มโพธิ (ลําเหมืองสาธารณะข้างร้านศรีรพี)
จุดเริมต้นที พิกัด :47Q588156 ตะวันออก 2196149
 เหนือ                         
จุดสินสุดที พิกัด :47Q588036 ตะวันออก 2196029 เหนือ  
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 5  แนวทางที  5.2 ลําดับที  12 
หน้า ผ.01/56
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกปรับเกลีย หมู่ที 10 บ้านห้วยฮ้อม จํานวน 87,400 บาท
- ก่อสร้างถนนลงหินคลุก ในพืนทีหมู่ที 10 บ้านห้วยฮ้อม
ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกปรับเกลีย
จํานวน 168.00 ลบ.ม.
สถานทีดําเนินการ : ซอย 5 ซอย 14 ซอย 15 ซอย 16
ซอย 17 ซอย 18 ซอย 19และทางไปป่าช้า
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 5  แนวทางที  5.1 ลําดับที  22 
หน้า ผ.01/52
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลท่า
สาย

จํานวน 500,000 บาท

- เพือปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลท่าสาย
โดยการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลท่าสาย 
ปริมาณงาน :
1.ก่อสร้างพนังกันดิน ขนาดสูง 2.30 เมตร ยาว 50.00 เมตร
2.ก่อสร้างรัวขนาดสูงรวม 1.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร
พร้อมป้ายโครงการตามแบบทีทางราชการกําหนด จํานวน 1 ป้าย
สถานทีดําเนินการ : บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลท่าสาย
จุดเริมต้นทีพิกัด : 47Q589761 ตะวันออก 2195209 เหนือ 
จุดสินสุดพิกัด : 47Q589785 ตะวันออก 2195254
 เหนือ                        
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางที  7.3  
ลําดับที  2  หน้า ผ.01/72

งบเงินอุดหนุน รวม 1,750,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 1,750,000 บาท

วันทีพิมพ์ : 21/9/2559  14:30:56 หน้า : 57/84



เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 1,750,000 บาท
1)อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย ในการขยายเขตหรือพัฒนาระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้านร่องธาร   จํานวน 350,000 บาท       
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 5  แนวทางที  5.2    
ลําดับที 1  หน้า ผ.01/54    

2)อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย ในการขยายเขตหรือพัฒนาระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 11 บ้านเวียงคุ้ม  จํานวน 350,000 บาท       
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 5  แนวทางที  5.2    
ลําดับที 2  หน้า ผ.01/54    

3)อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย ในการขยายเขตหรือพัฒนาระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 12 บ้านหัวดอยสันติ จํานวน 350,000 บาท       
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 5  แนวทางที  5.2    
ลําดับที 3  หน้า ผ.01/54    

4)อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย หมู่ที 4 บ้านแม่ลาว จํานวน 350,000 บาท
ในการขยายเขตจําหน่ายไฟฟ้าแรงตําหรือพัฒนาระบบไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที  5  แนวทางที 5.3     
ลําดับที 1   หน้า ผ.01/62

5)อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย หมู่ที 9 บ้านเขือนแก้ว จํานวน 350,000 บาท
ในการขยายเขตจําหน่ายไฟฟ้าแรงตําหรือพัฒนาระบบไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที  5  แนวทางที 5.3     
ลําดับที 2 หน้า ผ.01/62
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 621,800 บาท
งบบุคลากร รวม 471,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 471,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 399,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
ทีปฏิบัติงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล ของ ทต.ท่าสาย
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล(00244)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 
แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
1.เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 3 คน  ทีปฏิบัติด้านกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
2.เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ทีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ในอัตราร้อยละ 
3,4 หรือ 5% ของค่าจ้างทีได้รับแต่ละเดือน รวม 12 เดือน
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล(00244)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 
แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับ
รถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ ในการเก็บขนขยะมูลฝอยทัง 13 หมู่บ้าน  
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล(00244)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 
แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 452,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 337,100 บาท
ค่าใช้สอย รวม 337,100 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 21,000 บาท
- เพือบูรณาการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน 
สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ เพือนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0891.4/ว856 
ลงวันที 12 มีนาคม 2553 รวมทังการส่งเสริมกระบวนการ
ประชาธิปไตยตังแต่ระดับตําบลและสนับสนุนการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุมสัมมนาเพือจัดทําแผนชุมชน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และพัฒนาสามปีของ ทต.ท่าสาย  ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
ทีเกียวข้องกับการจัดทําแผน 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 2  แนวทางที 2.2  ลําดับที 1  หน้า ผ.01/16
โครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการแผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง

จํานวน 130,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนหมู่บ้านตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง เช่น กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอาชีพ
การปลูกพืชผักสวนครัว การสร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย
พร้อมทังการประกวดหมู่บ้านทัง 13 หมู่บ้าน เช่น เงินรางวัล
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ การวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 70,000 บาท  
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน 60,000 บาท ปรากฎใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.1 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/39
โครงการวันสตรีสากล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 47,500 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล เช่น 
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน รางวัลการแสดง
ค่าจัดสถานทีฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.3 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/8
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โครงการส่งเสริมกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลท่าสาย ทํานํายาเอนกประสงค์ จํานวน 10,900 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมการทํานํายาเอนกประสงค์
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน
ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฎในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.3 
ลําดับที 6 หน้า ผ.01/43
โครงการส่งเสริมกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลท่าสาย ทําพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ จํานวน 29,800 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทําพวงหรีดและ
ดอกไม้จันทน์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากรฯลฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.3 
ลําดับที 5 หน้า ผ.01/42และยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.3
ลําดับที 11 หน้า ผ.01/44
โครงการส่งเสริมกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลท่าสาย ผูกผ้าระบาย จํานวน 11,900 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมการผูกผ้าระบาย
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
และจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.3 
ลําดับที 9 หน้า ผ.01/43
โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะ กลุ่มพัฒนาสตรีตําบลท่าสาย จํานวน 8,900 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมการแปรรูปขยะ เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
และจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.3 
ลําดับที 7 หน้า ผ.01/43
โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกก จํานวน 15,500 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมการทําผลิตภัณฑ์จากกก
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
และจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.3 
ลําดับที 8 หน้า ผ.01/43
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โครงการส่งเสริมครอบครัวให้อบอุ่น จํานวน 11,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคน
ในครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลท่าสาย เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.3 ลําดับที 4 หน้า ผ.01/17
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุทําบายศรีสู่ขวัญ จํานวน 25,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมการทําบายศรีสู่ขวัญ
เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร
ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฎในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.3 
ลําดับที 10 หน้า ผ.01/43
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นํากลุ่มพัฒนาสตรีตําบลท่าสาย จํานวน 11,400 บาท

1.เพือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการส่งเสริมพัฒนาสตรีตําบลท่าสาย 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านทรัพยากร ด้านสังคม
วัฒนธรรม ประเพณี การจัดงานวันสตรีสากล ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ทีเกียวข้องและจําเป็นของกิจกรรมนี
2.เพือสนับสนุนนโยบายด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว เช่น 
การพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
การคุ้มครองพิทักษ์สตรีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว
3.เพือส่งเสริมและสนับสนุนสตรีทีมีครรภ์ โดยการเลียงดูด้วยนําแม่  
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และ
ค่าวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.3 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/8
โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เย็บผ้าเช็ดเท้าและผ้าห่ม หมู่ที 1บ้านสัน
ขมินฯ

จํานวน 2,500 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสําหรับสมาชิกกลุ่มฯ เช่น
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากรฯ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.4 
ลําดับที 1 หน้า ผ.01/45
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โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เย็บผ้าเช็ดเท้าและผ้าห่ม หมู่ที 2 บ้านร่อง
ธาร

จํานวน 3,200 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสําหรับสมาชิกกลุ่มฯ เช่น
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากรฯ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.4 
ลําดับที 2 หน้า ผ.01/45
โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุบ้านเวียงกลางทําดอกไม้จันทน์ จํานวน 8,500 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมการทําดอกไม้จันทน์
สําหรับผู้สูงอายุเพือเพิมรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
และจําเป็น
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.2 ลําดับที 3 หน้า ผ.01/41

งบเงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
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1)อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย 
    ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืนทีเป้าหมาย
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานบริการ/สถานประกอบการ/
ร้านเกมส์/ร้านอินเตอร์เน็ต/หอพัก ฯลฯ และการส่งเสริม สนับสนุน
ศพส.ระดับตําบล เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   จํานวน 20,000 บาท   
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 2    
แนวทางที 2.4  ลําดับที 6   หน้า ผ.01/24     

2)อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย 
ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ในการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ 
ในการฝึกอบรมให้ความรู้สําหรับคณะกรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที
ของ อปท.ในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนและการแลกเปลียน
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   จํานวน 10,000 บาท   
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1    
แนวทางที 1.4  ลําดับที 2   หน้า ผ.01/11  

3)อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าสาย
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/
สถานศึกษา ประจําปี 2559 เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ฯลฯ
ในการรณรงค์ ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   จํานวน 5,000 บาท   
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 2    
แนวทางที 2.4  ลําดับที 5 หน้า ผ.01/24

4)อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/
สถานศึกษา ประจําปี 2559 เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ฯลฯ
ในการรณรงค์ ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   จํานวน 5,000 บาท   
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 2    
แนวทางที 2.4  ลําดับที 5 หน้า ผ.01/24
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เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 75,000 บาท
1)อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 1 บ้านสันขมินฯ 
จํานวน 5,000 บาท เพือสนับสนุนการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เนืองในวันสตรีสากล การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรีและ
ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางที 1.3     
ลําดับที 2  หน้า ผ.01/8     

2)อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 2 บ้านร่องธาร
จํานวน 5,000 บาท เพือสนับสนุนการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เนืองในวันสตรีสากล การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรีและ
ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางที 1.3     
ลําดับที 3  หน้า ผ.01/8   

3)อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 3 บ้านท่าสาย
จํานวน 5,000 บาท เพือสนับสนุนการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เนืองในวันสตรีสากล การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรีและ
ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางที 1.3     
ลําดับที 4  หน้า ผ.01/8          

4)อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 4 บ้านแม่ลาว
จํานวน 5,000 บาท เพือสนับสนุนการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เนืองในวันสตรีสากล การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรีและ
ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางที 1.3     
ลําดับที 5  หน้า ผ.01/8     
   

5)อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 5 บ้านหนองยาว
จํานวน 5,000 บาท เพือสนับสนุนการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เนืองในวันสตรีสากล การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรีและ
ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
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เข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางที 1.3     
ลําดับที 6  หน้า ผ.01/9      
    

6)อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 6 บ้านหัวดอย
จํานวน 5,000 บาท เพือสนับสนุนการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เนืองในวันสตรีสากล การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรีและ
ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางที 1.3     
ลําดับที 7  หน้า ผ.01/9          
    

7)อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 7 บ้านป่าหัด
จํานวน 5,000 บาท เพือสนับสนุนการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เนืองในวันสตรีสากล การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรีและ
ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางที 1.3     
ลําดับที 8  หน้า ผ.01/9          

8)อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 8 บ้านห้วยบง
จํานวน 5,000 บาท เพือสนับสนุนการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เนืองในวันสตรีสากล การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรีและ
ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางที 1.3     
ลําดับที 9  หน้า ผ.01/9         

9)อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 9 บ้านเขือนแก้ว
จํานวน 5,000 บาท เพือสนับสนุนการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เนืองในวันสตรีสากล การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรีและ
ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางที 1.3     
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ลําดับที 10  หน้า ผ.01/9        

10)อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 10 บ้านห้วยฮ้อม
จํานวน 5,000 บาท เพือสนับสนุนการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เนืองในวันสตรีสากล การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรีและ
ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น   
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางที 1.3     
ลําดับที 11  หน้า ผ.01/10         

11)อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 11 บ้านเวียงคุ้ม
จํานวน 5,000 บาท เพือสนับสนุนการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เนืองในวันสตรีสากล การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรีและ
ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางที 1.3     
ลําดับที 12  หน้า ผ.01/10      

12)อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 12 บ้านหัวดอยสันติ
จํานวน 5,000 บาท เพือสนับสนุนการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เนืองในวันสตรีสากล การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรีและ
ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางที 1.3     
ลําดับที 13  หน้า ผ.01/10         

13)อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 13 บ้านเวียงกลาง
จํานวน 5,000 บาท เพือสนับสนุนการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เนืองในวันสตรีสากล การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรีและ
ตลอดจนกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางที 1.3     
ลําดับที 14  หน้า ผ.01/10
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14)อุดหนุนกลุ่มเย็บผ้าห่มและพรมเช็ดเท้า หมู่ที 2 บ้านร่องธาร
จํานวน 10,000 บาท 
เพือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรม ตลอดจนค่าใช่จ่ายอืน ๆ
ทีเกียวงข้องและจําเป็น  
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.4     
ลําดับที 2 หน้า ผ.01/45

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 387,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์อําเภอเมืองเชียงราย จํานวน 80,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์
อําเภอเมืองเชียงราย เพือส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและ
สร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน อปท.ในเขตอําเภอเมืองเชียงราย 
ซึงจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน/เชียร์ 
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครืองดืม ค่าเบียเลียงนักกีฬา
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานกีฬาและนันทนาการ(00262)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)
ยุทธศาสตร์ที  3 แนวทางที 3.3 ลําดับที 2 หน้า ผ.01/38
2) โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ตําบลท่าสาย จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์
ตําบลท่าสาย "ประชาชนตําบลท่าสาย" ประจําปี 2559 
โดยจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที และเครืองเสียงค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเครืองดืม เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
กีฬาประเภทต่าง ๆ ค่าวัสดุกีฬาตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานกีฬาและนันทนาการ(00262)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)
ยุทธศาสตร์ที  3 แนวทางที 3.3 ลําดับที 3 หน้า ผ.01/38
3) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าสาย จํานวน 30,000 บาท
-เพือเป็นการดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาให้กับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าสาย เพือความสามัคคี 
ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพทีแข็งแรงและเพิมทักษะการเรียนรู้
พัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียน เพือจ่ายเป็นค่าจัดสถานที
เงินรางวัล วัสดุกีฬาในการแข่งขัน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานกีฬาและนันทนาการ(00262)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)
ยุทธศาสตร์ที  3 แนวทางที 3.3 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/38
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬาใช้ในสนามบริเวณสํานักงาน 
ทต.ท่าสาย และหมู่บ้านภายในพืนทีตําบลท่าสายทัง 13 หมู่บ้าน
เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล บาสเก็ตบอล 
แบตมินตัน ปิงปอง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานกีฬาและนันทนาการ(00262)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)
ยุทธศาสตร์ที  1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

งบเงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 7,000 บาท

1) อุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนากีฬาจังหวัดเชียงราย ประจําปี 2559 สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหจ้าทีเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เช่น กีฬานักเรียน กีฬาเยาวชน ฯลฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการ
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานกีฬาและนันทนาการ(00262)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)
ยุทธศาสตร์ที  3 แนวทางที 3.3 ลําดับที 4 หน้า ผ.01/38

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 559,500 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 217,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 217,500 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

1) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ จํานวน  15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายทีในการจัดกิจกรรมฯ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที
ค่าป้าย ค่าเครืองเสียง ค่าเครืองราชสักการะ ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที  3 แนวทางที 3.2   ลําดับที 1  หน้า ผ.01/29   

2) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้านางฯ 
พระบรมราชินีนาถ จํานวน  10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายทีในการจัดกิจกรรมฯ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที
ค่าป้าย ค่าเครืองเสียง ค่าเครืองราชสักการะ ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี
    *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที  3 แนวทางที 3.2  ลําดับที 2 หน้า ผ.01/29 

3) โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช จํานวน  6,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายทีในการจัดกิจกรรมฯ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที
ค่าป้าย ค่าเครืองเสียง ค่าเครืองราชสักการะ ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที  3 แนวทางที 3.2 ลําดับที 3 หน้า ผ.01/29  

4) โครงการจัดกิจกรรมตานหาแม่ฟ้าหลวง จํานวน  3,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายทีในการจัดกิจกรรมฯ เช่น  ค่าเครืองราชสักการะ 
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ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืน ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี
    *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที  3 แนวทางที 3.2  ลําดับที 5 หน้า ผ.01/29  

5) โครงการจัดกิจกรรมไหว้สาแม่ฟ้าหลวง จํานวน  3,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายทีในการจัดกิจกรรมฯ เช่น ค่าเครืองราชสักการะ 
ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับโครงการนี
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที  3 แนวทางที 3.2  ลําดับที 4 หน้า ผ.01/29 

6) โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช
จํานวน  3,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายทีในการจัดกิจกรรมฯ เช่น ค่าเครืองราชสักการะ 
ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืน ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที  3 แนวทางที 3.2 ลําดับที 6 หน้า ผ.01/29

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการจัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะเนืองในวันออกพรรษา 
ประจําปี พ.ศ.2559

จํานวน 30,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายทีในการจัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ
เนืองในเทศกาลวันออกพรรษาประจําปี เช่น ค่าป้าย 
ค่าภัตตาหารเช้า ค่านําปาณะฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที  3 แนวทางที 3.2 ลําดับที  23 หน้า ผ.01/33
2) โครงการจัดกิจกรรมตานก๋วยสลาก ประจําปี 2559 จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและ
สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
ภูมิปัญญาท้องถิน ประเพณีตานก๋วยสลากภัต เช่น ค่าจัดสถานที 
ค่าป้าย ค่าตอบแทน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและ
จําเป็นสําหรับกิจกรรมนี
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ลําดับที 38  หน้า ผ.01/37
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3) โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจําปี พ.ศ
.2559

จํานวน 50,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายทีในการจัดกิจกรรมวันอาสาหฬบูชาและ
วันเข้าพรรษา พร้อมทังจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและ
แห่เทียนพรรษาประจําปี เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าป้าย 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที  3 แนวทางที 3.2 ลําดับที  22  หน้า ผ.01/33
4) โครงการธรรมะสัญจรเทศบาลตําบลท่าสาย จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและ
สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีทางพระพุทธศาสนา พิธีสําคัญ
ทางศาสนากิจกรรมฝึกอบรม ปฏิบัติธรรมนังสมาธิของเยาวชน 
ผู้นําชุมชน ผู้สูงอายุ  แม่ชี ฯลฯ เช่น ค่าจัดสถานที ค่าป้ายฯลฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที  3 แนวทางที 3.2 ลําดับที  26 หน้า ผ.01/33
5) โครงการวันผู้สูงอายุ ประจําปี 2559 จํานวน 57,500 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เช่น 
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่ารางวัลการแสดงฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและ
จําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที  3 แนวทางที 3.2 ลําดับที  21 หน้า ผ.01/32

งบเงินอุดหนุน รวม 342,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 342,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท

1)อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย  
จํานวน 20,000 บาท ตามโครงการดําเนินงานและสนับสนุน
การดําเนินงานจัดกิจกรรมฯ เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมงานพ่อขุนฯ,กิจกรรมรัฐพิธีต่าง ๆ 
ของอําเภอเมือเชียงราย ประจําปี 2559
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที  3 แนวทางที 3.2  ลําดับที 27  หน้า ผ.01/34

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 179,000 บาท
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1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านสันขมินฯ
จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เช่น 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ และงานประเพณีต่าง ๆ 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้อง
และจําเป็น 
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2  ลําดับที  7  หน้า ผ.01/30     

2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้านร่องธาร
จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เช่น 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ และงานประเพณีต่าง ๆ 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้อง
และจําเป็น 
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ลําดับที  8  หน้า ผ.01/30     

3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้านท่าสาย
จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เช่น 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ และงานประเพณีต่าง ๆ 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้อง
และจําเป็น 
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2  ลําดับที  9  หน้า ผ.01/30          

4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4 บ้านแม่ลาว
จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เช่น 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ และงานประเพณีต่าง ๆ 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้อง
และจําเป็น 
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2  ลําดับที  10 หน้า ผ.01/30        

5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 5 บ้านหนองยาว
จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เช่น 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ และงานประเพณีต่าง ๆ 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้อง
และจําเป็น 
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    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2  ลําดับที  11 หน้า ผ.01/30          

6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 6 บ้านหัวดอย
จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เช่น 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ และงานประเพณีต่าง ๆ 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้อง
และจําเป็น 
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2  ลําดับที  12 หน้า ผ.01/31       

7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้านป่าหัด
จํานวน 12,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เช่น 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ และงานประเพณีต่าง ๆ 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้อง
และจําเป็น 
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2  ลําดับที  13 หน้า ผ.01/31         

8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้านห้วยบง
จํานวน 12,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เช่น 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ และงานประเพณีต่าง ๆ 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้อง
และจําเป็น 
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2  ลําดับที  14 หน้า ผ.01/31        

9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 9 บ้านเขือนแก้ว
จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เช่น 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ และงานประเพณีต่าง ๆ 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้อง
และจําเป็น 
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2  ลําดับที  15 หน้า ผ.01/31       
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10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 10 บ้านห้วยฮ้อม
จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เช่น 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ และงานประเพณีต่าง ๆ 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้อง
และจําเป็น 
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2  ลําดับที  16 หน้า ผ.01/31      

11) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 11 บ้านเวียงคุ้ม
จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เช่น 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ และงานประเพณีต่าง ๆ 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้อง
และจําเป็น 
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2  ลําดับที  17  หน้า ผ.01/32     

12) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 12 บ้านหัวดอยสันติ
จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เช่น 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ และงานประเพณีต่าง ๆ 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้อง
และจําเป็น 
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ลําดับที  18 หน้า ผ.01/32     

13) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 13 บ้านเวียงกลาง
จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เช่น 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ และงานประเพณีต่าง ๆ 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน ตลอดจนทีเกียวข้อง
และจําเป็น 
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ลําดับที  19 หน้า ผ.01/32     

14) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 9 บ้านเขือนแก้ว
จํานวน 25,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประพณีงานบุญบังไฟของ
หมู่บ้านเช่น ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ค่าบังไฟบูชา ฯลฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
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และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางที  3.2 ลําดับที  20 หน้า ผ.01/32

15) อุดหนุนคณะกรรมการสภาวัฒนธรรรมตําบลท่าสาย
จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมตําบล
ท่าสาย เช่น ค่าจัดซือเครืองดนตรี ค่าจัดซือเครืองจักรสาน
เพือเป็นเครืองสาธิตให้ความรู้ประจําศูนย์ฯ ฯลฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น 
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที  3.2 ลําดับที  37 หน้า ผ.01/37

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 143,000 บาท
1)อุดหนุนวัดร่องธาร หมู่ที 2 จํานวน 5,000 บาท
- เพือสนับสนุนคณะกรรมการศาสนสถาน ในการส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์ ฟืนฟูวัฒนธรรม สืบสานประเพณี เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ฯลฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2  ลําดับที 28  หน้า ผ.01/34     

2)อุดหนุนวัดศรีสุพรรณ หมู่ที 6 จํานวน 5,000 บาท
- เพือสนับสนุนคณะกรรมการศาสนสถาน ในการส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์ ฟืนฟูวัฒนธรรม สืบสานประเพณี เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ฯลฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2  ลําดับที 29  หน้า ผ.01/34  

3)อุดหนุนวัดสถาน หมู่ที 7 จํานวน 5,000 บาท
- เพือสนับสนุนคณะกรรมการศาสนสถาน ในการส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์ ฟืนฟูวัฒนธรรม สืบสานประเพณี เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ฯลฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2  ลําดับที 30 หน้า ผ.01/35  

4)อุดหนุนวัดศรีดอนชัย หมู่ที 8 จํานวน 5,000 บาท
- เพือสนับสนุนคณะกรรมการศาสนสถาน ในการส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์ ฟืนฟูวัฒนธรรม สืบสานประเพณี เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ฯลฯ 
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ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2  ลําดับที 31 หน้า ผ.01/35  

5)อุดหนุนวัดป่าหัวดอย หมู่ที 10 จํานวน 5,000 บาท
- เพือสนับสนุนคณะกรรมการศาสนสถาน ในการส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์ ฟืนฟูวัฒนธรรม สืบสานประเพณี เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ฯลฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2  ลําดับที 32 หน้า ผ.01/35    

6)อุดหนุนวัดป่าธรรมะประทีป หมู่ที 11 จํานวน 5,000 บาท
- เพือสนับสนุนคณะกรรมการศาสนสถาน ในการส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์ ฟืนฟูวัฒนธรรม สืบสานประเพณี เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ฯลฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2  ลําดับที 36 หน้า ผ.01/37  

7)อุดหนุนวัดเวียงกลาง หมู่ที 13 จํานวน 5,000 บาท
- เพือสนับสนุนคณะกรรมการศาสนสถาน ในการส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์ ฟืนฟูวัฒนธรรม สืบสานประเพณี เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ฯลฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2  ลําดับที 33 หน้า ผ.01/36  

8)อุดหนุนคริสตจักรเขือนแก้ว  หมู่ที 9 จํานวน 5,000 บาท
- เพือสนับสนุนคณะกรรมการศาสนสถาน ในการส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์ ฟืนฟูวัฒนธรรม สืบสานประเพณี เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ฯลฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2  ลําดับที 34 หน้า ผ.01/36  

9)อุดหนุนคริสตจักรพระเยซูคริสต์เขือนแก้ว  หมู่ที 9 
จํานวน 5,000 บาท
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- เพือสนับสนุนคณะกรรมการศาสนสถาน ในการส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์ ฟืนฟูวัฒนธรรม สืบสานประเพณี เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ฯลฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2  ลําดับที 35  หน้า ผ.01/36     

10) อุดหนุนวัดสถาน  จํานวน 70,000 บาท
- เพือเป็นใช้จ่ายตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและ
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม ตลอดจน
ระลึกถึงบุญคุณบุพการี แก่ผู้ทีสนใจและนักเรียนทีมีความประสงค์
บรรพชาสามเณรในภาคฤดูร้อนหรือช่วงปิดภาคเรียน เช่น ค่าป้าย
ค่าพระวิทยากร ค่าจัดสถานที ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
และจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที  3 แนวทางที 3.2 ลําดับที 24 หน้า ผ.01/33              
       

11) อุดหนุนวัดสถาน  จํานวน  20,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเทศมหาชาติ
เฉลิมพระเกียรติฯ /เทศมหาชาติชาดก ประจําปี 2559 
 -เพือจ่ายเป็นค่าประกอบพิธีทางศาสนา ค่าจัดเตรียมสถานที 
เครืองเสียง ป้ายโครงการ อาหารว่างและเครืองดืม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
(00263)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที  3 แนวทางที 3.2 ลําดับที 25 หน้า ผ.01/33

12)อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง จํานวน 8,000 บาท
- ตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงนํา
พระธาตุดอยตุง ประจําปี 2559 สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธี
ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการ
 *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที  3 แนวทางที 3.2  ลําดับที 39 หน้า ผ.01/37
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 84,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 84,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 84,300 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการรณรงค์งดการใช้สารเคมีในการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การงดใช้สารเคมีของเกษตรกร
ในพืนทีตําบลท่าสาย ทัง 13 หมู่บ้าน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
    *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการเกษตร
(00320)งานส่งเสริมการเกษตร(00321)สอดคล้องตามแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.2
ลําดับที 1  หน้า ผ.01/41
2) โครงการส่งเสริมการทําอาหารแปรรูปจากปลา จํานวน 13,250 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสําหรับเกษตรทีสนใจ
ในพืนทีตําบลท่าสาย ทัง 13 หมู่บ้าน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีเกียวข้องและจําเป็น
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการเกษตร
(00320)งานส่งเสริมการเกษตร(00321)สอดคล้องตามแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.3
ลําดับที  2 หน้า ผ.01/42
3) โครงการส่งเสริมการปลูกถัวเหลืองและถัวลิสง ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 4,900 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสําหรับเกษตรทีสนใจ
ในพืนทีตําบลท่าสาย ทัง 13 หมู่บ้าน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีเกียวข้องและจําเป็น
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการเกษตร
(00320)งานส่งเสริมการเกษตร(00321)สอดคล้องตามแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.1
ลําดับที  3  หน้า ผ.01/39
4) โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดขอน จํานวน 4,900 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสําหรับเกษตรทีสนใจ
ในพืนทีตําบลท่าสาย ทัง 13 หมู่บ้าน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีเกียวข้องและจําเป็น
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการเกษตร
(00320)งานส่งเสริมการเกษตร(00321)สอดคล้องตามแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.3
ลําดับที  1 หน้า ผ.01/42
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5) โครงการส่งเสริมเกษตรกรคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 6,500 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสําหรับเกษตรทีสนใจ
ในพืนทีตําบลท่าสาย ทัง 13 หมู่บ้าน  เช่น ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการเกษตร
(00320)งานส่งเสริมการเกษตร(00321)สอดคล้องตามแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.1
ลําดับที 5 หน้า ผ.01/40
6) โครงการส่งเสริมเกษตรกรเพาะพันธุ์ข้าวอินทรีย์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 6,500 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสําหรับเกษตรทีสนใจ
ในพืนทีตําบลท่าสาย ทัง 13 หมู่บ้าน  เช่น ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการเกษตร
(00320)งานส่งเสริมการเกษตร(00321)สอดคล้องตามแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.1
ลําดับที  4 หน้า ผ.01/39
7) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรตําบลท่าสาย

จํานวน 25,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบลท่าสาย เพือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน หมู่ที 1-13  ดังนี
1)กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทําปุ๋ยอินทรีย์  
จํานวน 13,000 บาท เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าอาหารกลางวันฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
2)กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทําสารอินทรีย์ป้องกันโรคและ
แมลงศัตรูพืช จํานวน 10,000 บาท เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวันฯลฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
  *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการเกษตร
(00320)งานส่งเสริมการเกษตร(00321)สอดคล้องตามแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 4 
แนวทางที 4.2 ลําดับที  2 หน้า ผ.01/41
8) โครงการอบรมส่งเสริมเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลานิล จํานวน 13,250 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสําหรับเกษตรทีสนใจ
ในพืนทีตําบลท่าสาย ทัง 13 หมู่บ้าน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวันฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฎในแผนงานการเกษตร
(00320)งานส่งเสริมการเกษตร(00321)สอดคล้องตามแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.3
ลําดับที  3  หน้า ผ.01/42
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการก่อสร้างฝายชะลอนําตามแนวพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมก่อสร้างและ
ซ่อมแซมฝายชะลอนํา (แบบกึงถาวร)ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในการสร้างฝายต้นนําลําธารตามแนวพระราชดําริฯ เก็บกักนํา
เพือใช้ในการเกษตร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและ
จําเป็น
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการเกษตร
(00320)งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้(00322)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 7  
แนวทางที 7.1 ลําดับที 3  หน้า ผ.01/68
2) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าจัดสถานที
ค่าพันธุ์สัตว์นํา ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น  สําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี
1.กิจกรรมการรณรงค์ห้ามจับปลาในฤดูปลามีไข่
2.กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์นํา
3.กิจกรรมสืบชะตาแม่นํา
4.กิจกรรมอนุบาลพันธุ์สัตว์นํา
    *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการเกษตร
(00320)งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้(00322)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 7  
แนวทางที  7.1 ลําดับที 10  หน้า ผ.01/70
3) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เพือฟืนฟูป่าไม้ตามสภาพธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
เพิมพืนทีสีเขียวและลดภาวะโลกร้อน เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น
    *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการเกษตร
(00320)งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้(00322)สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 7  
แนวทางที 7.2 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/71
4) โครงการป้องกันไฟป่าตําบลท่าสาย จํานวน 50,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ป่าต้นนํา การป้องกันและ
ระงับไฟป่า  เช่น ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนทําแนวกันไฟ  ดับไฟป่า  
เดินสํารวจป่าและการรณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรมปลูกป่า  และค่าจัดซือ
วัสดุอุปกรณ์ เช่น ถังนําดับเพลิง เครืองเป่าใบไม้ เครืองพ่นยา 
ไฟฉาย  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้องและจําเป็น
2.เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม/ให้ความรู้อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าตําบลท่าสาย เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร
ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
3.เพือรณรงค์ส่งเสริมปัญหาหมอกควันในพืนทีตําบลท่าสาย
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการเกษตร
(00320)งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้(00322)สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 7  
แนวทางที 7.1 ลําดับที 2 หน้า ผ.01/68

วันทีพิมพ์ : 21/9/2559  14:30:57 หน้า : 82/84



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 2,025,541 บาท
งบกลาง รวม 2,025,541 บาท
งบกลาง รวม 2,025,541 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดเชียงราย
ให้กับผู้ประกันตนทีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปในสังกัด ทต.ท่าสาย ตลอดจนครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ท่าสาย  ซึงกําหนดให้ฝ่ายนายจ้าง
สมทบตามระเบียบหนังสือสังการทีกําหนด
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานงบกลาง(00410)
งานงบกลาง(00411)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1  ลําดับที 4  
หน้า ผ.01/2

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 474,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดสด์ในพืนทีตําบลท่าสาย 
โดยผู้ป่วยจะต้องเป็นผู้ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยและ
มีความยากจนหรือถูกทอดทิง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ จํานวน 79 ราย ๆ ละ 500 บาทต่อเดือน
จํานวน 12 เดือน
    *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานงบกลาง(00410)
งานงบกลาง(00411)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.3 ลําดับที  1 
หน้า ผ.01/17

สํารองจ่าย จํานวน 524,861 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีเร่งด่วนจําเป็นตามความเหมาะสม 
ซึงการอนุมัติให้จ่ายเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิน โดยให้หน่วยงาน
ทีมีความจําเป็นต้องใช้เงิน ชีแจงเหตุผลความจําเป็นให้ผู้บริหาร
พิจารณาว่าหากไม่ได้รีบดําเนินการ หรือไม่รับแก้ไขปัญหาจะเกิด
ความเสียหายต่อส่วนราชการหรือประชาชนอย่างไร หรือตังจ่าย
เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และกรณีฉุกเฉิน
ทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน
    *ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 481,345บาท
    *ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 43,516 บาท  
ปรากฎในแผนงานงบกลาง(00410)งานงบกลาง(00411)
สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 หน้า ผ.01/1

วันทีพิมพ์ : 21/9/2559  14:30:57 หน้า : 83/84



รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 294,000 บาท
1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตําบลท่าสาย  
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ตําบลท่าสาย ในการบริหารกิจการและใช้จ่ายในกิจการของกองทุนฯ 
โดย ทต.ท่าสาย ได้รับโอนเงินค่ารายหัวตามจํานวนประชากร  
7,067 รายละ 45 บาท  ให้เทศบาลขนาดเล็กตังงบประมาณ
สมทบฯ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จํานวน 250,000 บาท
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานงบกลาง(00410) 
งานงบกลาง(00411)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.1 
ลําดับที 14  หน้า ผ.01/67   

2) เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตังไว้ 44,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหก หรือจํานวน 0.00167 ของรายรับจริง
ประจําทีมีผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.2557)ไม่รวมเงินอุดหนุน 
ทุกประเภทเงินจ่ายขาด และเงินกู้ โดยไม่ต้องปัดเศษ ให้ใช้ทศนิยม
สองตําแหน่ง และจ่ายค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทยหรือนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล โดยถือปฏิบัติ
ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545
แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2)พ.ศ.2546(ฉบับที 3)พ.ศ.2547
(ฉบับที 4)พ.ศ.2549(ฉบับที 5)พ.ศ.2550(ฉบับที 6) 
พ.ศ.2551 และ (ฉบับที 7)พ.ศ.2552
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานงบกลาง(00410) 
งานงบกลาง(00411)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1 ลําดับที 5 
หน้า ผ.01/2

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 554,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน(กบท.) โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 2 ของ
ประมาณรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557
ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ หรือ
เงินอุดหนุน (จํานวนทังสิน 27,700,000 บาท) 
ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.5/ว43 
ลงวันที  23 กันยายน  2551
  *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานงบกลาง(00410) 
งานงบกลาง(00411)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
ลําดับที 3 หน้า ผ.01/2

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 28,680 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จปกติลูกจ้างประจําทีถ่ายโอนสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถินซึงจ่ายจากเงินงบประมาณของ ทต.ท่าสาย
รายเดือน ๆ ละ 2,389.32 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นจํานวนเงิน
ทังสิน 28,671.84 บาท 
   *ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานงบกลาง(00410) 
งานงบกลาง(00411)สอดคล้องตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ลําดับที 1 
หน้า ผ.01/1
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