




































รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลทาสาย

อําเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 20,642,280 บาท
งบกลาง รวม 20,642,280 บาท

งบกลาง รวม 20,642,280 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดเชียงราย
ให้กับผู้ประกันตนที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปในสังกัด ทต.ทาสาย ตลอดจนครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทต.ทาสาย  ซึ่งกําหนดให้ฝายนายจ้าง
สมทบตามระเบียบหนังสือสั่งการที่กําหนด ดังนี้
    1.เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
    2.เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต.
ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนเงินทดแทน ซึ่งกําหนดให้
นายจ้างมีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนและชําระเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิคุ้มครองกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยทุพพลภาพ ตายเนื่องจาก
การทํางานให้แกนายจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศในราช
กิจจานุเษกษามีผลบังคับใช้ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,688,000 บาท

- ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ
60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
   (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562) และได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ไว้แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได 
จํานวน 1,885 คน  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   1) อายุตั้งแต 60 - 69 ปี จํานวน 1,230 ราย ๆ ละ 600 บาท
       จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 8,856,000 บาท
   2) อายุตั้งแต 70 - 79 ปี จํานวน 450 ราย ๆ ละ 700 บาท
      จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 3,780,000 บาท
   3) อายุตั้งแต 80 - 89 ปี จํานวน 170 ราย ๆ ละ 800 บาท
       จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 1,632,000 บาท
   4) อายุตั้งแต 90 ปีขึ้นไป จํานวน 35 ราย ๆ ละ 1,000 บาท
       จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 420,000 บาท
    *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 2 ลําดับที่ 1 หน้า  แบบ ผ.02/21
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,528,000 บาท

- ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก
คนพิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ย
ความพิการ รวมทั้งสิ้น 360 คน ดังนี้
1.ผู้พิการอายุต่ํากวา 18 ปี จํานวน 30 ราย ๆ ละ 1,000 บาท/
   คน/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 360,000 บาท
2.ผู้พิการอายุมากกวา 18 ปี จํานวน 330 ราย ๆ ละ 800 บาท/
   คน/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 3,168,000 บาท
   (เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) 
เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินการตามข้อ 8 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการ ให้คนพิการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 2 ลําดับที่ 2 หน้า แบบ ผ.02/21

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดสในพื้นที่
ตําบลทาสาย โดยผู้ปวยต้องขึ้นทะเบียนถูกต้อง
    จํานวน 7 คน ๆ ละ 500 บาทตอเดือน  จํานวน 12 เดือน
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 2 ลําดับที่ 3 หน้า แบบ ผ.02/21
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เงินสํารองจาย จํานวน 500,180 บาท

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

รายจายตามข้อผูกพัน

1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตําบลทาสาย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ตําบลทาสาย ในการบริหารกิจการและใช้จายในกิจการของ
กองทุนฯ  โดย ทต.ทาสาย ได้รับโอนเงินคารายหัวตาม
จํานวนประชากร 8,156 รายละ 45 บาท ให้เทศบาล
ขนาดกลางตั้งงบประมาณสมทบฯ ไมน้อยกวาร้อยละ 50 
   เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 6 ลําดับที่ 1 หน้าแบบ ผ.02/94   
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2) เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 65,420 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยในอัตรา
ไมน้อยกวาร้อยละเศษหนึ่งสวนหก หรือจํานวน 0.00167 
ของรายรับจริงประจําที่มีผานมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)ไมรวม
เงินอุดหนุนทุกประเภทเงินจายขาด และเงินกู้ โดยไมต้องปัดเศษ 
ให้ใช้ทศนิยมสองตําแหนง และจายคาสมัครเข้าเป็นสมาชิก
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยหรือนายกเทศมนตรี 
และปลัดเทศบาล 
   เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
พ.ศ.2545แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2546(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2547
(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2549(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2550(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551 
และ (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2552

3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการ
ประชาชนออม 1 สวน องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสมทบ 
1 สวน และรัฐบาล 1 สวน 
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 
0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรที่ 1 ลําดับที่ 1 
หน้า แบบ ผ.02/10

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 28,680 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จปกติลูกจ้างประจําที่ถายโอนสู
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซึ่งจายจากเงินงบประมาณ
ของ ทต.ทาสายรายเดือน ๆ ละ 2,389.32 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 28,671.84 บาท
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,230,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น(กบท.) โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณรายรับ
ในงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ไมรวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน 
(จํานวนทั้งสิ้น 41,000,000 บาท) 
    -ตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจําปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ลงวันที่ 23 กันยายน 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,024,320 บาท

งบบุคลากร รวม 9,034,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 725,760 บาท

1. เงินคาตอบแทนรายเดือน นายก ทต.จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 
    28,800 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 345,600 บาท
2. เงินคาตอบแทนรายเดือน รองนายก ทต.จํานวน 2 อัตราๆ ละ
    15,840 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 380,160 บาท
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

1. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายก ทต.
    จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 6,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
    เป็นเงิน 72,000 บาท 
2. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก ทต.
    จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 4,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
    เป็นเงิน 108,000 บาท
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

1. เงินคาตอบแทนพิเศษนายก ทต.จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 
    6,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท 
2. เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก ทต.ทาสาย 
   จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 4,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
   เป็นเงิน 108,000 บาท
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

1. เงินคาตอบแทนประธานสภา ทต. จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ
    15,840 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน   
    เป็นเงิน 190,080 บาท  
2. เงินคาตอบแทนรองประธานสภา ทต.
    จํานวน 1 อัตราๆ ละ 12,960 บาท/เดือน
    จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 155,520 บาท  
3. เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา ทต.จํานวน 10 อัตรา ๆ ละ
    10,080 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  
     เป็นเงิน 1,209,600 บาท
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน  
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,186,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 4,632,000 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ตําแหนง นิติกร (พ.ต.ก.)  กรณีได้รับ พ.ต.ก.
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 4,500 บาท จํานวน 12 เดือน
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 312,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงหรือคาตอบแทน
รายเดือน 
1. คาตอบแทนประจําตําแหนง และคาตอบแทนรายเดือน 
สําหรับปลัดเทศบาล เดือนละ 14,000 บาท/เดือน/12 เดือน
เป็นเงิน 168,000 บาท
2. คาตอบแทนประจําตําแหนงสําหรับรองปลัดเทศบาล
เดือนละ 3,500 บาท/เดือน/12เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
3. คาตอบแทนประจําตําแหนงสําหรับหัวหน้าสํานักปลัด
เดือนละ 3,500 บาท/เดือน/12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
4. คาตอบแทนประจําตําแหนงสําหรับหัวหน้าฝายอํานวยการ
เดือนละ 1,500 บาท/เดือน/12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5. คาตอบแทนประจําตําแหนงสําหรับนิติกรชํานาญการพิเศษ 
เดือนละ 3,500 บาท/เดือน/12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาล เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 
2547

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,140,000 บาท

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

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

งบดําเนินงาน รวม 2,941,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 427,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

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

2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อภาครัฐ
เปิดซองงานจ้าง และคาตอบแทนอื่น ๆ ตามระเบียบ 
กฎหมายหนังสือสั่งการกําหนดฯลฯ จํานวน 20,000 บาท  
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 1,000 บาท

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

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

คาเชาบ้าน จํานวน 312,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 34,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิ์เบิกจายได้ตามระเบียบฯหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 1,351,300 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1)คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ บุคคลในสวนสํานักปลัด
จํานวน 3 คน เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน

2) คาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน จํานวน 60,000 บาท

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

3) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน 45,000 บาท

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

4) คาถายเอกสาร จํานวน 15,000 บาท

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

- เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
สําหรับเอกสารประเภทตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

6)คาเบี้ยประกัน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกัน สําหรับครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง ของเทศบาลตําบลทาสาย

7)คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจัดทําฯ จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มา
ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

8)คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 92,000 บาท

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

2) เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน 
คาดําเนินการจ้างองคกรหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นกลาง
ในการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ภารกิจอื่น ๆ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขององคกร 
จํานวน 12,000 บาท
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท

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

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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2)คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนเข้ารับ
การฝึกอบรมตาง ๆ
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557

3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในเทศบาลตําบลทาสาย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและพื้นที่ตําบลทาสายให้เป็นเมืองนาอยู

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการปรับปรุงภูมิทัศนภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลทาสาย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และพื้นที่ในการดูแล
และความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาสายให้เป็น
เมืองนาอยู เชน การจัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ 
การปรับปรุงภูมิทัศนถนน/เส้นทางตาง ๆ ที่เชื่อมระหวาง
หมูบ้าน หรือเชื่อมระหวางตําบล และถนนเส้นทางภายใน
หนองน้ําสาธารณะหนองบัว ตลอดจนการดูแล ปรับปรุง
ภูมิทัศนถนนหรือฟ้นฟูแหลงน้ํา กําจัดวัชพืชตาง ๆ 
ตามแหลงน้ํา คูคลองลําเหมือง ลําห้วย ตลอดจน
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2560 
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 7 ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/106
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4) โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน เชน คาทําป้าย แผนพับ 
เอกสารสื่อประชาสัมพันธอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จําเป็น
สําหรับโครงการนี้
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 1 ลําดับที่ 15 หน้า แบบ ผ.02/5

5) โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นําชุมชนและบุคลากรท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการฝึกอบรมตามโครงการ
เชน คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวัน คาวัดสุอุปกรณ คาพาหนะวิทยากรฯลฯ 
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 6 ลําดับที่ 1
หน้า แบบ ผ.02/10
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6)โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดงานวันเทศบาลในการสงเสริม บทบาท
หน้าที่ของเทศบาลฯเนื่องในวันเทศบาล เชน กิจกรรม
ฝึกอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธสําหรับ
พนักงานเทศบาล สมาชิกสภา ทต. ฝายปกครอง และ
หัวหน้าสวนราชการตาง ๆ ในพื้นที่ เชน คาป้าย คาวัสดอุปกรณ 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 1 ลําดับที่ 3 หน้า แบบผ.02/1

7)โครงการจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะ
ตําบลทาฉลอมเป็น "สุขาภิบาลทาฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 
2448 (ร.ศ. 124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอํานาจ
การปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีสวนรวมอยางแท้จริง 
อันนําไปสูการวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ทางคณะรัฐมนตรี จึงมีมติในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 
ประกาศให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย
เชน กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ พนักงานเทศบาล 
สมาชิกสภา ทต. ฝายปกครอง และหัวหน้าสวนราชการตาง ๆ 
ในพื้นที่ เชน คาป้าย คาวัสดอุปกรณ คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ตลอดจน
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 1 ลําดับที่ 2 หน้า แบบผ.02/1
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8) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สําหรับคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้ชวยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างฯ ทต.ทาสาย

จํานวน 25,300 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม สําหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้ชวยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างฯ ทต.ทาสาย 
เชน คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวัน คาวัดสุอุปกรณ คาพาหนะวิทยากร ฯลฯ 
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 2 ลําดับที่ 1 
หน้า แบบ ผ.02/2

9)โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน กรรมการหมูบ้าน 
ผู้นําหมูบ้านและบุคลากรในตําบลทาสาย

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรในตําบลทาสาย สําหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ทต. พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตลอดจน
กลุมแกนนําตาง ๆ  ฝายปกครอง หัวหน้าสวนราชการในพื้นที่
รวมถึงบุคลากรผู้อุทิศตนทําคุณประโยชนจนเกิดผลดีตอ
สวนรวมในตําบลทาสาย พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
เชน คาป้าย คายานพาหนะ คาที่พัก คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน และคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2
ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/11
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ในกรณีการซอมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
1) ประเภทคาครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร 
รถยนตสวนกลาง  รถโดยสาร(12ที่นั่ง)  รถจักรยานยนต
รถยนต(รถตู้) รถกระบะเทท้ายเอนกประสงค รถบรรทุก(ดีเซล)
รถเข็น เครื่องพนหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า เครื่องพนยา 
เครื่องเปาใบไม้ และคาครุภัณฑอื่นที่มีการจัดซื้อระหวางปี 
หรือคาครุภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
2) ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
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ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

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

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า โคมไฟ โทรโขง ไม้ซักฟิวส
ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตชไฟฟ้า  หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ   
ลูกถ้วยสายอากาศ  รีซีสเตอร  มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรกเกอร  สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน,
จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล 
กลองรับสัญญาณ  ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ดอกลําโพง 
แผงวงจร  ฮอรนลําโพง ผังแสดงวงจรตาง ๆ  
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
  *สําหรับซอมแซมหรือติดตั้งในสวนของสํานักปลัด ตลอดจน
ในอาคารสถานที่ตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ ทต.ทาสาย 
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก  หม้อ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  กรอบรูป
มีด  ถัง  ถาด  แก้วน้ํา  จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  กระจกเงา
โองน้ํา  ที่นอน  กระโถน  เตาไฟฟ้า  เตาน้ํามัน  เตารีด  
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า  เครื่องปิ้งขนมปัง  
กระทะไฟฟ้า  หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า  
กระติกน้ําร้อน  กระติกน้ําแข็ง  ถังแกส  เตา 
ตู้เก็บอุปกรณดับเพลิง  สายยางฉีดน้ํา  ถังขยะแบบขาตั้ง  
ถังขยะแบบล้อลาก  อางล้างจาน  ถังน้ํา ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก  ผงซักฟอก  สบู  น้ํายาดับกลิ่น  แปรง
ไม้กวาด  เขง  มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน  หมอน  ผ้าหม 
ผ้าปูโตะ  น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา
อาหารเสริม(นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไม้ตาง ๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว  
เสียม  เลื่อย ขวาน  กบไสไม้  เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก
เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถส้วม  อางลางมือ ราวพาดผ้า
หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก  เครื่องยิงตะปู  นั่งร้าน ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก น้ํามันทาไม้  ทินเนอร  สี  ปูนซีเมนต 
ทราย  ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนตบล็อก  
กระเบื้อง สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ปูนขาว 
แผนดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ทอน้ําและ
อุปกรณประปา  ทอตาง ๆ  ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

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

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

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

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 632,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าอาคารสํานักงาน 
ศาลาอเนกประสงค (บริเวณหนองน้ําสาธารณะหนองบัว)
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  อาคารตลาดชุมชน 
และคากระแสไฟฟ้าสถานที่อื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจาย
เนื่องจากอยูภายใต้การกํากับดูแลและอยูใน
ความรับผิดชอบของ ทต.ทาสาย 
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

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

คาบริการโทรศัพท จํานวน 80,000 บาท

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

คาบริการไปรษณีย จํานวน 27,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร 
คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)
(ในสวนสํานักปลัด กองการศึกษา และกองชาง)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

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

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,500 บาท

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

งบลงทุน รวม 48,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโทรศัพทพื้นฐาน
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,500 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
  -โทรศัพทระบบสายเดี่ยว ชนิดตั้งบนโตะ
  -ปรับระดับเสียงกริ่ง
  -ปรับระดับเสียงสนทนา
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.03/1
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ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
ชนิดบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 หลัง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1)ขนาดกว้าง 4.60 เมตร ความสูง 2.00 เมตร
     ความลึก 0.45 เมตร
  2)ทําด้วยไม้ มีจํานวนชั้นวาง 6 ชั้น
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.03/1

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้ 
ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 11,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 1) เป็นเครื่องตัดแตงพุมไม้ชนิดใช้เครื่องยนตแบบมือถือ
 2) ใช้เครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
 3) ควํามจุกระบอกสูบขนําดไมน้อยกว่ํา 21 ซีซี
 4) เครื่องยนตขนําดไมน้อยกว่ํา 0.8 แรงม้ํา
 5) ใบมีดตัดขนําดไมน้อยกว่ํา 22 นิ้ว
 6) ใบมีดตัดสํามํารถใช้ได2้ ด้ําน
    เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ ธันวาคม2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ลําดับที่ 4 หน้า แบบ ผ.03/1

วันที่พิมพ : 26/8/2564  10:23:55 หน้า : 29/178



เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จํานวน 13,900 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อครื่องตัดหญ้า แบบเข็น
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 13,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน
 2) เครื่องยนตขนาดไมน้อยกว่ํา 3.5 แรงม้า
 3) รัศมีตัดหญ้ากว้างไมน้อยกว่ํา 18 นิ้ว
    เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ ธันวาคม2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ลําดับที่ 3 หน้า แบบ ผ.03/1

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออุปกรณอานบัตร
แบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง
ราคา 700 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) 
ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 
1.8 Volts ได้เป็นอยางน้อย
   เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ลําดับที่ 4 หน้า แบบ ผ.03/1
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งานบริหารงานคลัง รวม 5,119,600 บาท
งบบุคลากร รวม 3,760,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,760,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,948,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล กองคลัง 
จํานวน 8 อัตรา  ซึ่งมีรายละเอียดเงินเดือน ดังนี้
   -  ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา     
   -  นักวิชาการคลัง จํานวน 1 อัตรา     
   -  นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา    
   -  นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
   -  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จํานวน 1 อัตรา
   -  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา     
   -  เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
   -  เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
2) เงินปรับปรุงเงินเดือน ของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
ในหนวยงานนี้ ที่มีสิทธิตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด
    -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงสําหรับ
ผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 710,000 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 1,347,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 285,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

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

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
กองคลัง

คาเชาบ้าน จํานวน 192,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 33,800 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 752,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 216,000 บาท

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

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

3) คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ สําหรับเอกสาร
ประเภทตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

4) คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน การจ้างทําสิ่งของ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ

5)คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําฯ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น

6) คาถายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร สําหรับเอกสารประเภทตาง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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2)คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

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

3)โครงการสํารวจและจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจ้างเหมาในการจัดทําแผนที่ภาษีของเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ ทต.ทาสาย โดยจายเป็นคาถายระวางที่ดิน  
คาถายโฉนดที่ดิน ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
*ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารงานคลัง
(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 1 ลําดับที่ 1 
หน้า แบบ ผ.02/1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

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

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

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

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

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร 
คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)
ในสวนของกองคลัง 
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งบลงทุน รวม 11,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 หลัง
ราคาหลังละ 5,900 บาท 
  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 
  *ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)สอดคล้องตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 114 หน้า แบบ ผ.03/15

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,800,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,338,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,338,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 352,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล งานป้องกันฯ 
จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดเงินเดือน ดังนี้        
   - จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1 อัตรา
  - เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลที่
ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ที่มีสิทธิตามระเบียบหรือหนังสือ
สั่งการที่กําหนด
    -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 878,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้  ประกอบด้วย
      - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา
      - พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 7 อัตรา
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

1)เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ ประกอบด้วย
      - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา
      - พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 7 อัตรา
2)เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน ในอัตรา
ร้อยละ 3,4 หรือ 5% ของคาจ้างที่ได้รับตอเดือน รวม 12 เดือน
3) เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 1,271,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 119,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 105,000 บาท

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

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

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิ์เบิกจายได้ตามระเบียบฯหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 742,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 432,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ บุคคลในสวนงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

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

2)คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

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

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ผู้นําหมูบ้าน  เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการหมูบ้านและตลอดจน
ประชาชนในพื้นที่ตําบลทาสายทั้ง 13 หมูบ้าน เพื่อให้ได้
รับความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยตาง ๆ ได้แก แผนดินไหว 
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถลมฯลฯ เชน คาป้าย 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารกลางวันฯลฯ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องสําหรับโครงการนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 2 ลําดับที่ 8 หน้า แบบผ.02/16

4)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือน(อปพร.) เจ้าหน้าที่ประจําศูนย อปพร. คณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่เทศบาล และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
งาน อปพร.ตําบลทาสาย ตลอดจนการศึกษาดูงาน 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  คาใช้จายในการศึกษา
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องสําหรับ
โครงการนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 2 ลําดับที่ 10 หน้า แบบ ผ.02/16
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5)โครงการสงเสริมกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 14,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร.ประจําปี
ในการสงเสริม บทบาท หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อปพร. ที่มี
ตอชุมชนและสังคม โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวัน อปพร. เชน คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวันฯลฯ
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 2 ลําดับที่ 5 หน้า แบบผ.02/15

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ในกรณีการซอมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
1) ประเภทคาครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร  รถยนตสวนกลาง
รถบรรทุกน้ํา เครื่องพนหมอกควัน  เครื่องพนยา  
รถพยาบาลฉุกเฉิน เครื่องเปาใบไม้  เรือท้องแบน 
เทรลเลอรลากจูง และคาครุภัณฑอื่นที่มีการจัดซื้อ
ระหวางปีหรือคาครุภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
2) ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
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ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก แกสหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล 
น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง 
ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
*สําหรับครุภัณฑพาหนะและขนสง  สําหรับรถยนตสวนกลาง
รถบรรทุกน้ําฯ  รถพยาบาลฉุกเฉิน เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต
เทรลเลอรลากจูง ฯลฯ  
*สําหรับครุภัณฑประเภทตาง ๆ เชน เครื่องพนยา เครื่องเปาใบไม้
หรือครุภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
*สําหรับครุภัณฑประเภทอื่นที่ดําเนินการจัดซื้อระหวาง
ปีงบประมาณ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 80,000 บาท

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

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ซึ่งแยกออกเป็น
2 ประเภท มีรายละเอียด ดังนี้
1)วัสดุคงทน ได้แก วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง)
ทอสายสงน้ํา  สายดับเพลิง  อุปกรณดับไฟปา
(เชน สายฉีด,ถัง,ไม้ตบไฟ)ฯลฯ
2)วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง 
น้ํายาดับเพลิง ฯลฯ  ตลอดจนตะกร้าสวมปลายทอสูบ 
ข้อตอแปลงเกลียวสําหรับตอกับทอสูบกับหัวประปาดับเพลิง
ประแจขันเปิดวาลว หัวประปาดับเพลิง รูปตัว T 
ทอดูดน้ําเข้าตัวหนอน ประแจหัวประปาแบบปรับได้ 
ชุดโคมไฟสองสวางและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 165,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 165,500 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

1)หม้อแปลงไฟอินเวอรเตอร จํานวน 5,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อหม้อแปลงไฟ
อินเวอรเตอร จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 5,500 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ระบบแปลงไฟอินเวอรเตอร 12 V.DC. เป็น 220 V.AC. 
- สามาถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณอิเลคโทรนิคส
ที่ใช้ไฟบ้าน 220Volt ได้ทุกชนิด ที่กําลังไมเกิน 5000 วัตต  
- ระบบป้องกันการโอเวอรโหลด 
- มีเสียงเตือนเมื่อแรงดันแบตเตอรี่ ต่ํากวา 12V 
มีพัดลมระบายความร้อน  
ข้อมูลจําเพาะ
- เครื่องแปลงกระแสไฟไมเกิน 5000 Watt   
- แปลงไฟ 12 volt DC เป็น 220 volt AC   
  ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ลําดับที่ 9 หน้าแบบ ผ.03/2
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2)เครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟ 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- กระแสไฟฟ้า 220V / 50 
- ชนิดเครื่องยนต 4 จังหวะ
- กําลังไฟสูงสุดไมน้อยกวา  2800 W
- เชื้อเพลิง  เบนซิน
- แบตเตอรรี่ 12 V
- กําลังเครื่องยนตไมน้อยกวา 6.5 HP
- ระบบสตารท เชือกดึงสตารท / กุญแจสตารท
- มีระบบควบคุมโวลทเมื่อใช้ไฟเพิ่ม หรือ ลดการใช้ไฟ 
   (AVR-Automatic Voltage Regulator)
- ความจุถังน้ํามันไมน้อยกวา 10 ลิตร
- น้ําหนักไมเกิน 50 kg
  ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ลําดับที่ 11 หน้าแบบ ผ.03/2
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ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ
อินฟาเรด จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-ชวงอุณหภูมิไมเกิน: -50 ถึง 900 องศาเซลเซียส 
(-58 ถึง 1652  องศาฟาเรนไฮต)
-ความถูกต้อง:  1.5% หรือ  1.5%
-ความละเอียด: 0.1 องศาเซลเซียส หรือ 
0.1 องศาฟาเรนไฮต 
-ระยะหางจากจุด spot: 12: 1
-อุณหภูมิในการทํางาน: 0 ~ 40 องศาเซลเซียส 
(32 ~ 104องศาฟาเรนไฮต)  
-ความชื้นในการทํางาน: 10 ~ 95% R.H.
-อุณหภูมิในการเก็บรักษา: -20 ~ 60 องศาเซลเซียส 
(-4 ~ 140  องศาฟาเรนไฮต ) 
-แหลงจายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลนหรือแบตเตอรี่ 9 V
  ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ลําดับที่ 13 หน้าแบบ ผ.03/2
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ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องปั๊มลม จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องปั๊มลม 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ปั๊มลมลูกสูบขนาดไมน้อยกวา 2 แรงม้า , 
ขับเคลื่อนตรง/ไมใช้สายพาน , ระบายความร้อน
ด้วยอากาศ
- ผลิตแรงดันลมได้ไมต่ํากวา 6 บาร ,
- มอเตอรขนาดไมน้อยกวา 2 แรงม้า , ไฟฟ้า 220 โวลต ,
50 เฮิรตซ
- ถังเก็บลมขนาด 25 ลิตร
  ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ลําดับที่ 10 หน้าแบบ ผ.03/2
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ครุภัณฑอื่น

1)หัวฉีดน้ําดับเพลิงและน้ํายาโฟม จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง
และน้ํายาโฟม จํานวน 1 ชุด ราคา 35,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1)เป็นหัวฉีด ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย 
2)เมื่อน้ําผานวาลวของหัวฉีด จะทําให้เกิดแรงดูด
ให้น้ํายาโฟมเข้ามาผสมในตัวหัวฉีด 
3)มาพร้อมกับสายดูดโฟม 
4)มีระบบกันน้ําไหลกลับ
5)แรงดันใช้งานได้ตั้งแต 75 ปอนดตอตร.นิ้ว (5 บาร) 
ถึง 125 ปอนดตอตร.นิ้ว (8.68 บาร) กับน้ําทุกประเภท
6)มีคันโยกแบบเปิด-ปิดน้ํา แบบ BALL VALVE 
สามารถเปิด-ปิดน้ํา ที่หัวฉีดน้ําได้โดยตรง
7)สามารถใช้กับข้อตอสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว 
ซึ่งจะมีข้อตอสวมเร็วพร้อมกับหัวฉีด
  ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ลําดับที่ 6 หน้าแบบ ผ.03/1
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2)เครื่องสูบน้ําดับเพลิง ชนิดหาบหาม จํานวน 45,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําดับเพลิง
ชนิดหาบหาม จํานวน 1 เครื่อง ราคา 45,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. ปั๊มน้ํา 
-เส้นผาศูนยกลางทอดูด-สงไมน้อยกวา 2 นิ้ว 
-ระยะสงน้ําสูงสุดไมน้อยกวา 20 เมตร 
-สูบน้ําลึกสุดไมน้อยกวา 7 เมตร 
-ปริมาตรน้ําสูบได้สูงสุดไมน้อยกวา 1,100 ลิตร/นาที 
2.เครื่องยนต
-ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 160 ซีซี
-น้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้: เบนซิน
3.พร้อมอุปกรณใช้งานดับเพลิง 
-สายสงน้ําดับเพลิง ขนาดไมน้อยกวา 1.5 นิ้ว 
ยาวไมน้อยกวา 20 เมตร พร้อมข้อตอสวมเร็ว
ทองเหลือง - 1 ชุด
-ทอดูดน้ําขนาดไมน้อยกวา 2.5 นิ้ว 
ยาวไมน้อยกวา 5 เมตร พร้อมข้อตอ - 1 ชุด
-หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบสวมเร็ว 
ขนาดไมน้อยกวา 2.5 นิ้ว ยาวไมน้อยกวา 12" - 1 อัน
-ทอลดทางจายน้ํา ขนาด 3 นิ้ว ลง 2.5 นิ้ว  - 1 อัน
-หัวกะโหลกแบบกันกลับ - 1 อัน
-เครื่องมือประจําเครื่องและคูมือการใช้งาน - 1 ชุด
  ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ลําดับที่ 7 หน้าแบบ ผ.03/2
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3)แผนเลื่อนตัวคนไข้ จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อแผนเลื่อนตัวคนไข้
จํานวน 1 อัน ราคา 7,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
-ใช้สําหรับเลื่อนตัวคนไข้ เพื่อเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่ง
ไปยังอีกจุดหนึ่ง
-ขนาด(กว้าง x ยาว x หนา) ไมน้อยกวา 
500 x 1,100 x 4 มม. 
-สามารถเลื่อนตัวคนไข้ที่มีน้ําหนักตัวได้ไมเกิน 
120 กิโลกรัม 
-มีขนาดมือจับทั้ง 2 ด้าน ข้างละ 3 ชอง และรูสําหรับ
แขวน 1 รู
  ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ลําดับที่ 14 หน้าแบบ ผ.03/2
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4)เตียงฉุกเฉินประจํารถพยาบาล แบบปรับนั่ง-นอน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจํา
รถพยาบาล แบบปรับนั่ง-นอน จํานวน 1 เตียง
 ราคา 50,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน
-ตัวเตียงและโครงทําจากโลหะ 
-มีระบบป้องกันการกระดกของเตียง เมื่อผู้ปวยนั่ง
บริเวณปลายเตียงสวนท้ายเตียง
-แผนรองตัวผู้ปวยทําจากพลาสติก
-พนักพิงหลัง ชวยยกตัวผู้ปวยขึ้น-ลงสามารถ 
ปรับระดับได้อยางตอเนื่อง 0 ถึง 70 องศา
-ราวป้องกันผู้ปวยตกเตียงทั้งสองข้างสามารถพับเก็บ
ไปด้านลางได้ มีเบาะรองนอนตลอดความยาว ของเตียง 
สามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ 
พร้อมสายรัดผู้ปวย 2 เส้น
-ล้อรถเข็นมีระบบล็อคล้อหลัง ชวยป้องกันเตียงไหล 
และมีล้อสําหรับชวยเข็นขึ้นรถพยาบาลอีก 4 ล้อ
-น้ําหนักเตียงไมเกิน 50 กิโลกรัม สามารถรับน้ําหนัก
ผู้ปวยได้ตั้งแต 50- 150 กิโลกรัม         
  ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ลําดับที่ 12 หน้าแบบ ผ.03/2
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาสาย ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องสําหรับโครงการนี้
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 4  ลําดับที่ 2 
หน้า แบบ ผ.02/5

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

จํานวน 19,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องสําหรับโครงการนี้
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 4  ลําดับที่ 1 
หน้า แบบ ผ.02/5
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งานจราจร รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
(ถนนปลอดภัย) ชวงเทศกาลปีใหม

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําแผนพับ ป้ายประชาสัมพันธฯลฯ 
ตามโครงการจัดกิจกรรมรณรงคถนนปลอดภัยรวมใจลดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลปีใหมและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
สําหรับโครงการนี้
   1. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
   2. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
    *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 2  ลําดับที่ 3 หน้า แบบผ.02/14

2)โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
(ถนนปลอดภัย) ชวงเทศกาลสงกรานต

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําแผนพับ ป้ายประชาสัมพันธฯลฯ 
ตามโครงการจัดกิจกรรมรณรงคถนนปลอดภัยรวมใจลดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลวันสงกรานตและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องสําหรับโครงการนี้
   1. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
   2. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 2 ลําดับที่ 2 หน้า แบบผ.02/14
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

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

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,023,300 บาท

งบบุคลากร รวม 3,350,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,350,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,282,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครู กองการศึกษา 
จํานวน 6 อัตรา  ซึ่งมีรายละเอียดเงินเดือน ดังนี้
     - ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
     - นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
     - เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
     - ครู จํานวน 3 อัตรา
2.เพื่อจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน ของพนักงานเทศบาล ครู 
ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ที่มีสิทธิตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ที่กําหนด
   -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

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

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 816,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ ประกอบด้วย
    - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 3 อัตรา
    - พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
    เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ 
ประกอบด้วย
    - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 2 อัตรา
    - พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
    เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

งบดําเนินงาน รวม 645,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

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

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

วันที่พิมพ : 26/8/2564  10:23:55 หน้า : 59/178



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 16,800 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 279,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ บุคคลในสวนกองการศึกษา
จํานวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท รวม 12 เดือน

2) คาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน จํานวน 36,000 บาท

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
คาลงทะเบียนตาง ๆ 
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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2)คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

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

3) โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ทักษะการสอนของครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัด
กองการศึกษา  พร้อมศึกษาดูงาน เชน คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึก 
คาเบี้ยเลี้ยง คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาจ้างเหมา
รถยนต(ตู้)พร้อมน้ํามัน ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3
ลําดับที่ 1 หน้าแบบ ผ.02/22

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

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

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

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า โคมไฟ โทรโขง ไม้ซักฟิวส
ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตชไฟฟ้า  หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ   
ลูกถ้วยสายอากาศ  รีซีสเตอร  มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรกเกอร  สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน,
จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล 
กลองรับสัญญาณ  ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ดอกลําโพง แผงวงจร
ฮอรนลําโพง ผังแสดงวงจรตาง ๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
  *สําหรับซอมแซมหรือติดตั้งในสวนของกองการศึกษา
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก  หม้อ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  กรอบรูป
มีด  ถัง  ถาด  แก้วน้ํา  จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  กระจกเงา
โองน้ํา  ที่นอน  กระโถน  เตาไฟฟ้า  เตาน้ํามัน  เตารีด  
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า  เครื่องปิ้งขนมปัง  
กระทะไฟฟ้า  หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า  
กระติกน้ําร้อน  กระติกน้ําแข็ง  ถังแกส  เตา 
ตู้เก็บอุปกรณดับเพลิง  สายยางฉีดน้ํา  ถังขยะแบบขาตั้ง  
ถังขยะแบบล้อลาก  อางล้างจาน  ถังน้ํา ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก  ผงซักฟอก  สบู  น้ํายาดับกลิ่น  แปรง
ไม้กวาด  เขง  มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน  หมอน  ผ้าหม 
ผ้าปูโตะ  น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา
อาหารเสริม(นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไม้ตาง ๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว  
เสียม  เลื่อย ขวาน  กบไสไม้  เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก
เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถส้วม  อางลางมือ ราวพาดผ้า
หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก  เครื่องยิงตะปู  นั่งร้าน ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก น้ํามันทาไม้  ทินเนอร  สี  ปูนซีเมนต 
ทราย  ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนตบล็อก  
กระเบื้อง สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ปูนขาว 
แผนดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ทอน้ําและ
อุปกรณประปา  ทอตาง ๆ  ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุพาหนะและขนสง สําหรับรถยนต
สวนกลาง และรถจักรยานยนต  รถโดยสาร(12ที่นั่ง) 
รถบรรทุกขยะ รถ อปพร. รถบรรทุกน้ําฯ รถกระเช้าไฟฟ้า 
รถยนต(รถตู้) รถพยาบาลฉุกเฉิน รถบรรทุก(ดีเซล)
รถกระบะเทท้ายเอนกประสงค รถเข็นฯลฯ ของทุกสวนงาน 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไขควง  ประแจ  แมแรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน คีมล็อค  ล็อคเกียร  ล็อคคลัตช 
ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางรถยนต  น้ํามันเบรก น็อตและสกรู
สายไมล  เพลา  ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น  ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก เบาะรถยนต 
ชุดเกียรรถยนต  เครื่องยนต(อะไหล)  เบรก  ครัช  พวงมาลัย
สายพานใบพัด  หม้อน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรี่  จานจาย  ล้อ  
ถังน้ํามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  อานจักรยาน  ตลับลูกปน  
กระจกมองข้างรถยนต  กันชนรถยนต  เข็มขัดนิรภัย 
สายไฮดรอลิค ฯลฯ  
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

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

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท 
1) วัสดุคงทน ได้แก เคียว  สปริงเกลอร(Sprinkler)  จอบหมุน  
จานพรวน  ผานไถกระทะ  คราดซี่พรวนดินระหวางแถว  
เครื่องดักแมลง  ตะแกรงรอนเบนโธส  อวน(สําเร็จรูป) 
กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ปุ๋ย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว  อาหารสัตว   พืชและสัตว  พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา  
น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช
เชน ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกัน
แกสพิษ ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก 
หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาเพื่อจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ  ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.วัสดุคงทน ได้แก  มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า  สมอเรือ
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบังคับสัตว ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 27,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้บุนวม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเก้าอี้บุนวม จํานวน 10 ตัว
ราคาตัวละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1) เบาะหนัง ขาชุบโครเมี่ยม 
  2) ไมมีพนักพิงแขน
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ปรากฎในแผนท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 9 ลําดับที่ 4 หน้า แบบ ผ.03/2

โตะพับเอนกประสงค จํานวน 17,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโตะพับเอนกประสงค
จํานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 17,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1) ขนาดกว้างไมน้อยกวา 60 ซม.
  2) ยาวไมน้อยกวา 180 ซม.
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ปรากฎในแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 9 ลําดับที่ 3 หน้า แบบ ผ.03/2
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,071,490 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,610,890 บาท

ค่าใช้สอย รวม 733,190 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 492,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก ศพด.ทต.ทาสาย  
จํานวน 87 ราย ๆ ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน 
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 2 หน้า แบบ ผ.02/22

10)โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทาสาย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทาสาย เชน การจัดซื้อต้นไม้ การปรับปรุงตกแตง
สวนหยอม คาวัสดุอุปกรณ ปุ๋ย ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.3
ด้านอาคารและสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของ ศพด.
    -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 1
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 9 หน้า แบบ ผ.02/23
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11)โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้ในชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการทัศนศึกษาสถานที่ หรือแหลงเรียนรู้
ตาง ๆ ในชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน
คาป้าย และคาของที่ระลึก ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 2,มฐ 3
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3  ลําดับที่ 15 หน้า แบบ ผ.02/25

12)โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและแผนดินไหว
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาสาย

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาสาย
เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณในการสาธิต ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.3
ด้านอาคารและสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของ ศพด.
    -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 1,มฐ 2
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 35 หน้า แบบ ผ.02/29
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13)โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการของเด็กปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสงเสริมทักษะทางวิชาการของ
เด็กปฐมวัยนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาสาย
เชน คาของขวัญ คาป้าย คาวัสดุอุปกรณการแขงขัน 
ของรางวัลสําหรับเด็กในการแขงขันทักษะทางวิชาการ ฯลฯ
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 2, มฐ 3
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 18 หน้า แบบ ผ.02/25

14) โครงการสงเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 1,200 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกบอรมให้ความรู้และการสงเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เชน คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร 
คาวัสดุอุปกรณสาธิต ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี้
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 2,มฐ 3
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
    *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 51 หน้า แบบ ผ.02/45
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2)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาจัดการ
เรียนการสอน(รายหัว) ศพด.ทต.ทาสาย

จํานวน 147,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สําหรับเด็ก 
ศพด.ทต.ทาสาย  จํานวน 87 ราย ๆ ละ 1,700 บาท 
รวมเป็นจํานวน 147,900 บาท
   -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 1,มฐ 2, มฐ 3
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 10 หน้า แบบ ผ.02/24

3)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน)

จํานวน 8,600 บาท

- คาหนังสือเรียน สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทาสาย
(ได้รับจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี) จํานวน 43 คน 
อัตราคนละ 200 บาท /ปี รวมเป็นจํานวน 8,600 บาท
   -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 1,มฐ 2
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 26 หน้า แบบ ผ.02/27
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4)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณ
การเรียน)

จํานวน 8,600 บาท

- คาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทาสาย
(ได้รับจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี) จํานวน 43 คน 
อัตราคนละ 200 บาท /ปี  รวมเป็นจํานวน 8,600 บาท
 -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ มฐ 1,
มฐ 2
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 27 หน้า แบบ ผ.02/27

5)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 
(คาเครื่องแบบนักเรียน)

จํานวน 12,900 บาท

- คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ทาสาย (ได้รับจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี) 
จํานวน 43 คน อัตราคนละ 300 บาท /ปี    
รวมเป็นจํานวน 12,900 บาท
 -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ มฐ 1,
มฐ 2
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 28 หน้า แบบ ผ.02/27
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6)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 
(คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 18,490 บาท

- คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ทาสาย(ได้รับจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี)
จํานวน 43 คน อัตราคนละ 430 บาท /ปี 
รวมเป็นจํานวน 18,490 บาท
 -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 2, มฐ 3
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 29 หน้า แบบ ผ.02/27

7)โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก กล้าคิด กล้าทํา และกล้า
แสดงออก

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็ก กล้าคิด กล้าทํา และกล้าแสดงออก ในการจัด
กิจกรรมสร้างสรรค สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กให้
กล้าแสดงออก เชน คาป้าย คาของรางวัล คาจัดสถานที่ 
คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
มฐ 2 ,มฐ 3
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 7 หน้า แบบ ผ.02/23
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8)โครงการสงเสริมการเรียนรู้สูอาชีพ จํานวน 1,200 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสงเสริม
การเรียนรู้สูอาชีพ เชน คาตอบแทนวิทยากร ตลอดจนคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
   -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
    -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
มฐ 2, มฐ 3
   -เป็นไปตามแผนการจัดประสบการณการเรียนรู้
หนวยอาชีพในฝัน
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 14 หน้า แบบ ผ.02/24

9)โครงการรับสมัครนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาสาย จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการรับสมัครนักเรียนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลทาสาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธ
(ป้ายบอกระยะทาง) คาป้ายประชาสัมพันธ 
(ป้ายโครงการการรับสมัครฯ) และคาป้ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น
    -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. 
มฐ.1 ด้านการบริหารจัดการ ศพด.
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.4/ว0069 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณ
ใน ศพด.ของ อปท.
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 11 หน้า แบบ ผ.02/24
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ค่าวัสดุ รวม 877,700 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 817,700 บาท

1) คาอาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทาสาย
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็ก ศพด.ทต.ทาสาย
จํานวน 87 คน ๆละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน 
รวมเป็นจํานวน 183,300 บาท
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 3 หน้า แบบ ผ.02/22

2) คาอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 
ในพื้นที่ตําบลทาสาย จํานวน 2 แหง (ระดับอนุบาล-ป.6) 
จํานวน 306 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน 
รวมเป็นจํานวน 634,400 บาท
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 4 หน้า แบบ ผ.02/22
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

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

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา แยกเป็น 2 ประเภท
ซึ่งแยกประเภท ดังนี้
 1) วัสดุคงทน ได้แก หุนเพื่อการศึกษา แบบจําลองภูมิประเทศ
สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก 
(สไลเดอรพลาสติก) เบาะยืดหยุน กระดานไวทบอรด
ขาตั้ง (กระดานดํา) แปลงลบกระดานดํา ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ชอลค ปากกาไวทบอรด ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,460,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,460,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.) คาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน

จํานวน 1,390,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน  สําหรับนักเรียน
สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ในพื้นที่ตําบลทาสาย จํานวน 2 แหง 
(ระดับอนุบาล-ป.6) จํานวน 306 คน ๆ ละ 21 บาทตอวัน
จํานวน 200 วัน
   1.เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุน ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 16 หน้า แบบ ผ.02/25

2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการเกษตรพอเพียงเพื่อ
อาหารกลางวัน

จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการเกษตรพอเพียง
เพื่ออาหารกลางวัน เป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม ดังนี้
 -กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ
 -กิจกรรมไกไขมีสุข
 -กิจกรรมปุ๋ยปลอดภัย ใสใจสิ่งแวดล้อม 
เชน คาวัสดุการเกษตร คาวัสดุอุปกรณ  คาวัสดุสาธิต 
คาพันธุสัตว และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 1 
หน้า แบบ ผ.02/6
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3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเยาวชน "คายเยาวชนพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต เสริม
สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เทาทันสื่อ ในยุคดิจิทัล"

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการจัดอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน "คายเยาวชนพัฒนาความรู้ 
ทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เทาทันสื่อ ในยุคดิจิทัล"
เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารกลางวัน 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 2 
หน้า แบบ ผ.02/6

4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาสาย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาสาย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคาใช้จาย
ในการจัดกิจกรรม ดังนี้
-กิจกรรมเลี้ยงกบ  -กิจกรรมเลี้ยงปลา
-กิจกรรมเพาะเลี้ยงปุ๋ยไส้เดือน  -กิจกรรมเพาะเห็ด
-กิจกรรมเลี้ยงไกพันธุไข  -กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ
เชน คาวัสดุการเกษตร คาวัสดุอุปกรณ  คาวัสดุสาธิต 
คาพันธุสัตว และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 3 
หน้า แบบ ผ.02/6
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,309,000 บาท

งบบุคลากร รวม 648,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 648,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 383,000 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 229,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้  ประกอบด้วย
      - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา
      - พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 655,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

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

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสํารวจข้อมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
  1. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ฯลฯ
   2. เป็นไปตามประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง กําหนดเขตท้องที่
ทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แกสัตวควบคุม
โดยไมเสียคาธรรมเนียม ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 
หรือตามประกาศกรมปศุสัตวตามปีงบประมาณนั้น ฯลฯ
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 6 ลําดับที่ 2 หน้า แบบ ผ.02/94

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
คาลงทะเบียนตาง ๆ 
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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2)โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน
ในพื้นที่ตําบลทาสายเกิดความรู้และวิธีการป้องกัน
ด้านสุขภาพ ตลอดจนการสงเสริมสุขภาพรางกาย 
อยางน้อยจํานวน 3 กิจกรรม ตามหนังสือสั่งการ ตอไปนี้
   - เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุขขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น เชน คาป้าย ป้ายโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร  คาสื่อประชาสัมพันธ (ป้ายไวนิล 
ป้ายโฟมบอรด สื่ออิเล็กทรอนิคส แผนพับ วารสารฯลฯ)
คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 6 ลําดับที่ 4 หน้า แบบ ผ.02/95 

วันที่พิมพ : 26/8/2564  10:23:55 หน้า : 83/178



3)โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัคซีน คาสํารวจ คาจัดซื้อถุงมือ 
คาจัดซื้อ Face mask คาจัดซื้อ Alcohol Cotton Ball คาจัดซื้อ
กลองทิ้งเข็มฉีดยาแบบกลม  คาจัดซื้อถุงขยะ เข็มฉีดยา ไซริ้ง
บัตรประจําตัวสัตว ป้ายห้อยคอประจําตัวสัตว คาวิทยากร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาป้ายโครงการ
คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ แผนพับ สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ 
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
    1.เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 และ
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ฯลฯ
    2.เป็นไปตามประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง กําหนดเขตท้องที่
ทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แกสัตวควบคุม
โดยไมเสียคาธรรมเนียม ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 
หรือตามประกาศกรมปศุสัตวตามปีงบประมาณนั้น ฯลฯ
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 6 ลําดับที่ 2 หน้า แบบ ผ.02/94  

4)คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ตาง ๆ
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
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5) โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
เชน คาจ้างเหมาบริการ  คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ 
แผนพับ สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ และคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ฯลฯ
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตรที่ 6 ลําดับที่ 3 หน้าแบบ ผ.02/14  

6)โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้แกประชาชน
ในพื้นที่ตําบลทาสาย เชน คาวิทยากร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาป้ายโครงการ 
คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ แผนพับ สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ฯลฯ
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตรที่ 6 ลําดับที่ 2 หน้าแบบ ผ.02/14
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7) โครงการตลาดสดนาซื้อ อาหารปลอดภัย ทาสายเป็นสุข จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการตลาดสดนาซื้อ อาหารปลอดภัย 
ทาสายเป็นสุข เชน คาจ้างเหมาบริการ  คาป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ  แผนพับ สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาวัสดุ-อุปกรณฯลฯ
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ฯลฯ
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตรที่ 6 ลําดับที่ 5 หน้าแบบ ผ.02/15  

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก แกสหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล 
น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง 
ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
* สําหรับเครื่องพนสารเคมีกําจัดพาหะนําโรค เพื่อผสมสารเคมี
สําหรับพนกําจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก กําจัดยุงและแมลง 
โรคมือเท้าปากในเด็ก ตลอดจนพาหะนําโรคตาง ๆ 
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ชุดเครื่องมือผาตัด  ที่วางกรวยแก้ว  
กระบอกตวง  เบ้าหลอม   หูฟัง(Stethoscope)  เปลหามคนไข้ 
คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน  ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง 
เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้)ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สําลี และผ้าพันแผล  ยาและเวชภัณฑ
แอลกอฮอล  ฟิลมเอกซเรย  เคมีภัณฑ  ออกซิเจน  
น้ํายาตาง ๆ  เลือด  สายยาง  ลูกยาง หลอดแก้ว  ลวดเชื่อมเงิน  
ถุงมือ กระดาษกรอง  จุกตาง ๆ  สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลอง
วิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย  ทรายอเบท
น้ํายาพนหมอกควัน กําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย
ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
    *สําหรับที่ใช้ในกิจการของทต.ทาสาย  เพื่อใช้กําจัดยุงลาย 
กําจัดแมลงวันและเชื้อโรคที่กําลังระบาด ควบคุมโรค เชนไข้หวัด,
ไข้หวัดนก ,ไข้เลือดออก,ไข้สมองอักเสบ,โรคฉี่หนู โรคพิษสุนัขบ้า 
โรคมือเท้าปากในเด็กเล็กหรือ สําหรับป้องกันโรคระบาดหรือ
น้ํายาสําหรับใช้ตรวจหาสารเสพติดตาง ๆ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดพร้อมภาชนะเจล
ทําความสะอาดมือฆาเชื้อโรคอัตโนมัติ

จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด
พร้อมภาชนะเจล ทําความสะอาดมือฆาเชื้อโรคอัตโนมัติ
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน
6,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน
  1)หน้าจอแบบ Digital
  2)บรรจุของเหลวชนิดเจลและสามารจายได้แบบอัตโนมัติ
  3)ติดตั้งได้ทั้งแบบแขวน และตั้งพื้น
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ลําดับที่ 15 หน้า แบบ ผ.03/3
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 182,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 142,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 142,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการสงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพชีวิต
คนพิการ เชน คาป้าย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 2 ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/18      
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2)โครงการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ฯลฯ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ฯลฯ
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น   
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557     
  3.เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/
ว 3050 ลว.22 กุมภาพันธ 2543 เรื่อง หลักเกณฑวาด้วย
การตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ของ อบจ./เทศบาล และอบต.พ.ศ.2543
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 2 ลําดับที่ 3 หน้า แบบ ผ.02/18

3) โครงการสงเสริมศูนยกลางการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้สูงวัยตําบลทาสาย

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ  เชน คาป้าย
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาจ้างเหมารถ คาที่พัก 
คาของที่ระลึก สําหรับในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ฯลฯ
ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการ
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่  2 ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/17
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย  ตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ของ อปท. ระดับอําเภอ

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร คาสาธารณูปโภค 
คาจ้างลูกจ้าง คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร 
คาวัสดุงานบ้านงานครัว คาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน คาครุภัณฑ
สํานักงาน  คาครุภัณฑคอมพิวเตอร ฯลฯ ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนยปฏิบัติการฯ ดังกลาว
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องนั้น
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 1 ลําดับที่ 11 หน้า แบบ ผ.02/4
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,050,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 1,050,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,050,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

1) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 
ในการขยายเขตจําหนายไฟฟ้าสองสวาง (ไฟกิ่ง) 
หมูที่ 5 บ้านหนองยาว

จํานวน 350,000 บาท

 - อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย
เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสองสวาง (ไฟกิ่ง) 
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 5 บ้านหนองยาว
สถานที่ดําเนินการ : ซอยหมูบ้านสหกรณครูฯ 
หมูที่ 5 บ้านหนองยาว
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่  5  ลําดับที่ 44 หน้า แบบ ผ.02/65

2) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 
ในการขยายเขตจําหนายไฟฟ้าแรงต่ําภายในหมูบ้าน
หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม

จํานวน 350,000 บาท

 - อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย
เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายในหมูบ้าน 
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม
สถานที่ดําเนินการ : ซอยวัดปาธรรมะประทีป
หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่  5  ลําดับที่ 84 หน้า แบบ ผ.02/78
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3) อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 
ในการขยายเขตหรือพัฒนาระบบประปาภายในหมูบ้าน
หมูที่ 6 บ้านหัวดอย

จํานวน 350,000 บาท

 - อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย
ตามโครงการขยายเขตและพัฒนาระบบประปา
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 6 บ้านหัวดอย สําหรับ
ขยายเขตหรือพัฒนาระบบประปาภายในหมูบ้าน
หมูที่ 6 บ้านหัวดอย
สถานที่ : ถนนเชียงราย-เทิง ทั้ง 2 ฝั่ง, 
ซอย 2, ซอย 3, ซอย 4
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 50 หน้า แบบ ผ.02/66

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,121,900 บาท
งบบุคลากร รวม 616,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 616,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 580,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่ปฏิบัติงาน (สํานักปลัด) ประกอบด้วย
      - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 3 อัตรา
      - พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

1)เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงาน (สํานักปลัด)
ประกอบด้วย
      - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 3 อัตรา
      - พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
2)เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน ในอัตรา
ร้อยละ 3,4 หรือ 5% ของคาจ้างที่ได้รับตอเดือน รวม 12 เดือน
3) เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 2,368,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,168,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) คาจ้างเหมาบริการ (สํานักปลัด)
(คนงานคัดแยกขยะมูลฝอยและเก็บขนขยะมูลฝอย)

จํานวน 1,188,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ บุคคล นิติบุคคล 
หรือเอกชน ตลอดจนหนวยงานของรัฐ
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย เก็บขนขยะมูลฝอย 
และกําจัดขยะมูลฝอย 

2)คาเชาทรัพยสิน (สํานักปลัด) จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพยสินจากบุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
การเชาเตาเผาขยะมูลฝอย จํานวน 2 เตา ๆ ละ 25,000 บาท
เป็นเงิน 50,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
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3)คาระวางบรรทุก (สํานักปลัด) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาระวางบรรทุก/ตู้คอนเทรนเนอรขนสง
ขยะอันตรายสําหรับขนสงขยะอันตรายกําจัด  เชน 
หลอดไฟฟ้า กระป๋องสเปรยแบบระเบิดได้ 
ภาชนะบรรจุสารเคมี  ซองกระสอบปุ๋ย แบตเตอรี่ 
ถายไฟฉาย เศษกระจกหรือแก้วที่ปนเป้อนสารเคมี 
ขยะอิเล็คทรอนิกสและขยะอันตรายอื่น ๆ ที่ปนเป้อน
สารอันตรายจํานวน 4,000 กิโลกรัม
คาระวางบรรทุก  กิโลกรัมละ 25 บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
   -เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ
มูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 และตามหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น

4)คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (สํานักปลัด) จํานวน 100,000 บาท

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

5)คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (สํานักปลัด) จํานวน 30,000 บาท

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

วันที่พิมพ : 26/8/2564  10:23:55 หน้า : 95/178



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)โครงการบริหารจัดการขยะมุลฝอยและขยะอันตราย
(สํานักปลัด)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายดําเนินการบริหารจัดการขยะของเทศบาลฯ
รายละเอียด ดังนี้
1. คาทําป้าย แผนพับ ใบปลิวและสื่อประชาสัมพันธ 
    เชน สปอรตวิทยุ วีดีทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส
2. คาจัดซื้ออุปกรณในการคัดแยกขยะและกําจัดขยะ
3. คาใช้จายในการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ รวบรวม 
    เก็บและกําจัดขยะมูลฝอย
4. คาใช้จายในการจัดฝึกอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน เชน 
    คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน 
    คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม วัสดุสาธิต คาวิทยากร
    บรรยายการอบรม/ประชุม ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ 
    ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
   -เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยพ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 และตามหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
   *ปรากฏในแผนงพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 7 ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/99

วันที่พิมพ : 26/8/2564  10:23:55 หน้า : 96/178



2)โครงการศูนยการเรียนรู้และสาธิตเกษตรอินทรีย
ปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลทาสาย
(สํานักปลัด)

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการบริหารจัดการขยะอินทรีย โดยวิธีการ
ทําปุ๋ยหมัก และเป็นคาใช้จาย ในการสงเสริมและพัฒนา
ศูนยสาธิตและเรียนรู้ เกษตรอินทรีย ปุ๋ยหมักชีวภาพจาก
ขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลทาสาย รายละเอียดดังนี้ 
  1.คาจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณในการจัดทําและบรรจุปุ๋ยหมัก 
  2.คาป้ายประชาสัมพันธ เชน ป้ายไวนิล แผนพับ สปอรตวิทยุ 
ป้ายสติ๊กเกอร ป้ายโฟมบอรด ป้ายโครงการ
  3.คาวัสดุในการกอสร้างและซอมแซมศูนยฯ ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น สําหรับโครงการนี้ 
   เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และตาม
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 7 ลําดับที่ 2 หน้า แบบ ผ.02/99
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3)โครงการตําบลทาสายสะอาด ประชารัฐรวมใจ 
สูการจัดการ ขยะอยางยั่งยืน (สํานักปลัด)

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม การประชุมของคณะทํางาน
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ระดับองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นตําบลทาสาย "จังหวัดสะอาด" ผู้นําหมูบ้าน 
แกนนําหมูบ้าน ชุดปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
หมูที่ 1-13 หนวยงานราชการ เอกชน องคกร ห้าง ร้านค้า
สถานประกอบการ วัด บ้านจัดสรร ตลาดสด และกลุมเป้าหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เชน
1)คาสมนาคุณวิทยากร
2)คาป้ายประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ เชน ป้ายอบรม 
แผนพับ  สปอรตวิทยุ  วีดิทัศน  สื่ออิเล็กทรอนิกส
3)คาจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ อุปกรณในการอบรม/ประชุม เชน
กระดาษถายเอกสาร สมุด แฟ้มเอกสารฯลฯ
4)คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
5)คาอาหารกลางวัน
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
   -เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยพ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 และตามหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 7 ลําดับที่ 4 หน้า แบบ ผ.02/100

วันที่พิมพ : 26/8/2564  10:23:55 หน้า : 98/178



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุพาหนะและขนสง สําหรับรถยนต
รถบรรทุกขยะ รถบรรทุก(ดีเซล) รถกระบะเทท้ายเอนกประสงค
รถเข็น ฯลฯ
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไขควง  ประแจ  แมแรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน คีมล็อค  ล็อคเกียร  ล็อคคลัตช 
ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางรถยนต  น้ํามันเบรก น็อตและสกรู
สายไมล  เพลา  ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น  ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก เบาะรถยนต 
ชุดเกียรรถยนต  เครื่องยนต(อะไหล)  เบรก  ครัช  พวงมาลัย
สายพานใบพัด  หม้อน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรี่  จานจาย  ล้อ  
ถังน้ํามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  อานจักรยาน  ตลับลูกปน  
กระจกมองข้างรถยนต  กันชนรถยนต  เข็มขัดนิรภัย 
สายไฮดรอลิค ฯลฯ  
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

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

งบลงทุน รวม 7,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,900 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนยา จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพนยา
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1)เครื่องยนต 2 จังหวะ 
  2)ความจุถังน้ํายาไมน้อยกวา 20 ลิตร
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ลําดับที่ 16 หน้า แบบ ผ.03/3
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ครุภัณฑกอสร้าง

รถเข็น (สํานักปลัด) จํานวน 4,900 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อรถเข็น จํานวน 2 คัน 
ราคาคันละ 2,450 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,900 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1)กระบะเหล็ก
  2)มี 1 ล้อ
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 57 หน้า แบบ ผ.03/7
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งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณการอบรม คาป้าย 
สื่อประชาสัมพันธ คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจน
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 7  ลําดับที่ 11 หน้า แบบ ผ.02/101
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10) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 7  ลําดับที่ 20 หน้า แบบ ผ.02/104
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11) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 7  ลําดับที่ 21 หน้า แบบ ผ.02/104
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12) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 7  ลําดับที่ 22 หน้า แบบ ผ.02/104
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13) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 13 บ้านเวียงกลาง
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 7  ลําดับที่ 23 หน้า แบบ ผ.02/104
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2) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านรองธาร
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 7  ลําดับที่ 12 หน้า แบบ ผ.02/102

วันที่พิมพ : 26/8/2564  10:23:56 หน้า : 107/178



3) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 บ้านทาสาย
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 7  ลําดับที่ 13 หน้า แบบ ผ.02/102
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4) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้านแมลาว
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 7  ลําดับที่ 14 หน้า แบบ ผ.02/102
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5) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 บ้านหนองยาว
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 7  ลําดับที่ 15 หน้า แบบ ผ.02/102
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6) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6 บ้านหัวดอย
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 7  ลําดับที่ 16 หน้า แบบ ผ.02/103
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7) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านปาหัด
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 7  ลําดับที่ 17 หน้า แบบ ผ.02/103
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8) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านห้วยบง
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 7  ลําดับที่ 18 หน้า แบบ ผ.02/103
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9) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อนการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตต้นทาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ 
อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ 
คาจ้างเหมารถยนต คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับโครงการนี้
   1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 7  ลําดับที่ 18 หน้า แบบ ผ.02/103
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 229,310 บาท

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการพลังสตรีและครอบครัวกับการพัฒนาชุมชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมพลังสตรีและ
ครอบครัวเพื่อการพัฒนาชุมชน  เชน คาป้าย 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 1 ลําดับที่ 2 หน้า แบบผ.02/6

2)โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลทาสาย จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยาภาพเด็กและ
เยาวชนตําบลทาสาย เชน คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวัน คาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ  ฯลฯ 
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 ลําดับที่ 18 หน้า แบบ ผ.02/9
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3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการบูรณาการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อบูรณาการ สงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน 
การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือขายองคกรชุมชนและสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนําข้อมูลมาจัดทํา
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
รวมทั้งการสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยตั้งแตระดับตําบล
และสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน
เชน คาใช้จายในการจัดประชุมสัมมนาเพื่อจัดทําแผนชุมชน 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทต.ทาสาย ของคณะกรรมการ
ชุดตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผน หรือฝึกอบรมให้ความรู้
ในเรื่องของการจัดทําแผน
    - เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาเข้าปกและเย็บเลมเอกสาร ฯลฯ
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
    *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 2  ลําดับที่ 2  หน้า แบบ ผ.02/20
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4) โครงการสงเสริมอาชีพประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมอาชีพประชาชนตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาป้าย 
คาอาหารกลางวัน คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุสาธิต 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับการฝึกอบรมตามโครงการนี้
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
    *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 2 หน้า แบบ ผ.02/51
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งบเงินอุดหนุน รวม 154,310 บาท
เงินอุดหนุน รวม 154,310 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

1) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรีตําบลทาสาย
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรีตําบลทาสาย
(สตรียุคดิจิทัล)

จํานวน 15,200 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุมพัฒนาสตรีตําบลทาสาย (สตรียุคดิจิทัล) เชน คาป้าย 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณฯลฯ ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 6  ลําดับที่ 1 
หน้า แบบผ.02/10
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10) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 ลําดับที่ 13 หน้า แบบ ผ.02/8   
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11) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 12 บ้านหัวดอย
สันติ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 11,930 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 ลําดับที่ 15 หน้า แบบ ผ.02/8   
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12) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 13 บ้านเวียงกลาง 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 ลําดับที่ 16 หน้า แบบ ผ.02/8   
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2) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 2 บ้านรองธาร ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 ลําดับที่ 5 หน้า แบบ ผ.02/6   
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3) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 3 บ้านทาสาย ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 14,990 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 ลําดับที่ 6 หน้า แบบ ผ.02/7
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4) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 4 บ้านแมลาว ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 ลําดับที่ 7 หน้า แบบ ผ.02/7   
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5) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 5 บ้านหนองยาว 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 12,500 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 ลําดับที่ 8 หน้า แบบ ผ.02/7   
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6) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 6 บ้านหัวดอย ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 7,300 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 ลําดับที่ 9 หน้า แบบ ผ.02/7  
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7) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 7 บ้านปาหัด ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 8,300 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 ลําดับที่ 10 หน้า แบบ ผ.02/7  
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8) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 8 บ้านห้วยบง ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 ลําดับที่ 11 หน้า แบบ ผ.02/7  
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9) อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี

จํานวน 9,090 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เชน คาสมนา
คุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณการอบรม คาวัสดุสาธิต  
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการนี้
  1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น
  2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  3.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 ลําดับที่ 12 หน้า แบบ ผ.02/8  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการจัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทาสาย

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาให้กับนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาสาย เพื่อความสามัคคี 
สงเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงและเพิ่มทักษะ
การเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียน เพื่อจายเป็น
คาจัดสถานที่ คาป้าย คาเหรียญรางวัล เงินรางวัล 
วัสดุกีฬาในการแขงขัน ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น
   -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
   -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
มฐ 2, มฐ 3
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่  3 ลําดับที่ 16 หน้า แบบ ผ.02/37
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2) โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีสัมพันธตําบลทาสาย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ
ตําบลทาสาย "ประชาชนและเยาวชนตําบลทาสาย" 
ประจําปี 2565 โดยจายเป็นคาจัดเตรียมสถานที่ 
คาเครื่องเสียง  คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนคณะกรรมการ
คาตอบแทนชุดการแสดง คาเชาและจัดเตรียมสถานที่  
คาตอบแทนวงดุริยางค คาเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่สนาม 
คาป้าย คาวัสดุในการจัดเตรียมสนามแขงขัน 
คาจัดซื้อถ้วยรางวัล  เงินรางวัล ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 18 หน้า ผ.02/38

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

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

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 450,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 158,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 158,200 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 47,000 บาท

1) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ
วันแมแหงชาติ       จํานวน  15,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายที่ในการเข้ารวมกิจกรรมฯ เชน 
คาเครื่องราชสักการะ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
โครงการนี้
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตรที่  3 ลําดับที่ 2 หน้า แบบ ผ.02/35

2) โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช จํานวน  10,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายที่ในการเข้ารวมกิจกรรมฯ เชน 
คาจัดซื้อจัดจ้างทําพวงมาลา ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นสําหรับโครงการนี้
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 3 หน้า แบบ ผ.02/35

3) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว  วันเฉลิมพระชนมพรรษา"28 กรกฎาคม"
จํานวน  12,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายที่ในการเข้ารวมกิจกรรมฯ เชน 
คาเครื่องราชสักการะ ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับโครงการนี้
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
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การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 24 หน้า แบบ ผ.02/40

4) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
จํานวน  10,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายที่ในการเข้ารวมกิจกรรมฯ เชน 
คาเครื่องราชสักการะ ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับโครงการนี้
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 19 หน้า แบบ ผ.02/38

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)โครงการลานวัฒนธรรมตําบลทาสาย จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการลานวัฒนธรรม เชน
เชน คาจ้างเหมาตกแตงสถานที่ เวที คาเครื่องเสียง 
คาจ้างการแสดง  คาป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายโครงการ 
คาเกียรติบัตร เงินรางวัลการแขงขัน  คาวัสดุ อุปกรณ 
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 20 หน้า แบบ ผ.02/38
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2)โครงการน้อมลํารึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เชน คาจัดทําเครื่องราชสักการะ 
คาป้ายพระบรมฉายาลักษณ คาวัสดุอุปกรณสําหรับ
โครงการ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 13 หน้า แบบ ผ.02/37

3)โครงการจัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายที่ในการจัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ
เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจําปี เชน คาป้าย และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่  5 หน้าแบบ ผ.02/35
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4)โครงการจัดงานประเพณีหลอเทียนพรรษาและแหเทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมหลอเทียนพรรษาและ
แหเทียนพรรษาประจําปี เชน คาจ้างเหมาจัดและตกแตงสถานที่
คาวัสดุและคาตกแตงรถแหเทียนพรรษา คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
สําหรับหลอเทียน คาป้าย คาป้ายประชาสัมพันธ คาแบบพิมพ
หลอเทียนฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 7 หน้า แบบ ผ.02/36

5) โครงการอุ้ยสอนหลานสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น จํานวน 1,200 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกบอรมให้ความรู้ใน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เชน คาป้าย 
คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี้
   -เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศพด.ของ อปท. มฐ.4
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
   -เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
มฐ 2, มฐ 3
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 15 หน้า แบบผ.02/37
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6)โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร และวันพอแหงชาติ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพอแหงชาติ 
เชน คาจัดทําเครื่องราชสักการะ คาป้ายพระบรมฉายาลักษณ 
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับ
กิจกรรมนี้    
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา 
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559
     *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 22 หน้า แบบ ผ.02/39

7) โครงการคาใช้จายในการจัดงานหรือรวมงานรัฐพิธี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานหรือรวมงานรัฐพิธีใน
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด  เชน คาจัดทําเครื่องราชสักการะ
คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ ตลอดจนคาจายใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559
   *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 25  หน้า แบบ ผ.02/40
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งบเงินอุดหนุน รวม 291,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 291,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการดําเนิน
งานและสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมของสวนราชการและ
องคกร จังหวัดเชียงราย

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการดําเนินงานและสนับสนุน
การดําเนินงานจัดกิจกรรมฯ เชน กิจกรรมงานพอขุนฯ,
กิจกรรมรัฐพิธีตาง ๆ ของอําเภอเมือเชียงราย ประจําปี 2565
เชน คาจัดขบวน คาจัดนิทรรศการ  คาจัดเครื่องสักการะ
คาเชาชุดเครื่องเสียง คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมงานพอขุนเม็งรายมหาราช 
กิจกรรมงานสงกรานต  กิจกรรมไหว้สาแมฟ้าหลวงและ
สรงน้ําพระธาตุดอยตง และกิจกรรมรัฐพิธีตาง ๆ เชน 
วันปิยมหาราช วันพอ วันแม ฯลฯ
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 40 หน้า แบบ ผ.02/43

อุดหนุนโรงเรียนบัานหัวดอย ตามโครงการสืบสานศาสตรพระราชา 
สร้างสรรคศิลปวัฒนธรรม

จํานวน 28,800 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการสืบสานศาสตร
พระราชา สร้างสรรคศิลปวัฒนธรรม เชน คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 4 
หน้าแบบ ผ.02/8
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดอย ตามโครงการสงเสริมทักษะชีวิต สืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมทักษะชีวิต
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เชน คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณสําหรับโครงการฯลฯ 
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับกิจกรรมนี้
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 3 หน้าแบบ ผ.02/7 

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุดอยตุง ประจําปี 2565 เชน คาจัดขบวน
คาจัดเครื่องสักการะ  คาเชาชุดเครื่องเสียง คาโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมปฏิบัติธรรม กิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญ
พิธีสืบชะตาหลวงล้านนา  พิธีตักน้ําทิพย พิธีสมโภชน้ําทิพย
กิจกรรมลานวัฒนธรรม ฯลฯ 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 63 หน้า แบบ ผ.02/49
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านรองธาร ตามโครงการ
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมวันลอยกระทง)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
ภายในหมูบ้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตรที่  3 ลําดับที่ 27 หน้า แบบ ผ.02/40

10) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม ตาม
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมวัน
สงกรานต)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต
ภายในหมูบ้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง วัสดุอุปกรณ
ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตรที่  3 ลําดับที่ 35 หน้า แบบ ผ.02/42
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11) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม ตาม
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมทําบุญขุน
น้ํา)

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมทําบุญขุนน้ํา
ภายในหมูบ้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง วัสดุอุปกรณ
ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตรที่  3 ลําดับที่ 36 หน้า แบบ ผ.02/42

12) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม ตาม
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมวัน
สงกรานต)

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต
ภายในหมูบ้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตรที่  3 ลําดับที่ 37 หน้า แบบ ผ.02/42
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2) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านรองธาร ตามโครงการ
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมวันสงกรานต)

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต
ภายในหมูบ้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตรที่  3 ลําดับที่ 27 หน้า แบบ ผ.02/40

3) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 บ้านทาสาย ตามโครงการ
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมวันลอยกระทง)

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
ภายในหมูบ้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 28 หน้า แบบ ผ.02/41
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4) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 บ้านทาสาย ตามโครงการ
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมวันสงกรานต)

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต
ภายในหมูบ้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตรที่  3 ลําดับที่ 28 หน้า แบบ ผ.02/41

5) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้านแมลาว ตามโครงการ
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมวันลอยกระทง)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
ภายในหมูบ้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตรที่  3 ลําดับที่ 29 หน้า แบบ ผ.02/41
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6) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านห้วยบง ตามโครงการ
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมวันลอยกระทง)

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
ภายในหมูบ้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตรที่  3 ลําดับที่ 33 หน้า แบบ ผ.02/42

7) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านห้วยบง ตามโครงการ
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมวันสงกรานต)

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต
ภายในหมูบ้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตรที่  3 ลําดับที่ 33 หน้า แบบ ผ.02/42

วันที่พิมพ : 26/8/2564  10:23:56 หน้า : 143/178



8) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว ตาม
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมวันลอย
กระทง)

จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
ภายในหมูบ้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตรที่  3 ลําดับที่ 34 หน้า แบบ ผ.02/42

9) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว ตาม
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมวัน
สงกรานต)

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต
ภายในหมูบ้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตรที่  3 ลําดับที่ 34 หน้า แบบ ผ.02/42
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เงินอุดหนุนขององคกรศาสนา

อุดหนนุวัดรองธาร ตามโครงการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
และวันสําคัญทางศาสนา (กิจกรรมวันเข้าพรรษา)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวันสําคัญทางศาสนา 
(กิจกรรมวันเข้าพรรษา) เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง 
คาจัดสถานที่ คาเครื่องไทยทาน และคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 52 หน้า แบบ ผ.02/46

อุดหนนุวัดสถาน ตามโครงการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวันสําคัญทางศาสนา (กิจกรรมวันวิสาขบูชา)

จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวันสําคัญทางศาสนา 
(กิจกรรมวันวิสาขบูชา) เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง 
คาจัดสถานที่ คาเครื่องไทยทาน และคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 54 หน้า แบบ ผ.02/46
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อุดหนนุวัดสถาน ตามโครงการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวันสําคัญทางศาสนา (กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา)

จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวันสําคัญทางศาสนา 
(กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา) เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง 
คาจัดสถานที่ คาเครื่องไทยทาน และคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 54 หน้า แบบ ผ.02/46

อุดหนนุวัดสถาน ตามโครงการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวันสําคัญทางศาสนา (กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา)

จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวันสําคัญทางศาสนา 
(กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา) เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง 
คาจัดสถานที่ คาเครื่องไทยทาน และคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 54 หน้า แบบ ผ.02/46
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อุดหนนุวัดสถาน ตามโครงการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
และวันสําคัญทางศาสนา (กิจกรรมวันมาฆบูชา)

จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวันสําคัญทางศาสนา 
(กิจกรรมวันมาฆบูชา) เชน คาป้าย คาเครื่องเสียง 
คาจัดสถานที่ คาเครื่องไทยทาน และคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 54 หน้า แบบ ผ.02/46

อุดหนุนวัดสถาน ตามโครงการเทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเทศนมหาชาติ
เฉลิมพระเกียรติฯ เชน คาจ้างเหมาจัดสถานที่
คาป้าย คาป้ายประชาสัมพันธ 
คาเครื่องสังฆทานถวายพระสงฆ คาถวายปัจจัยพระสงฆ
ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 2 
หน้า แบบ ผ.02/7
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อุดหนุนวัดสถาน ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบท
ภาคฤดูร้อน เชน คาภัตตาหาร  คาตอบแทนพระวิทยากร
คาป้าย คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นสําหรับโครงการนี้
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 1 
หน้า แบบ ผ.02/7

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและรณรงคประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลทาสาย

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและรณรงค
ประชาสัมพันธ แหลงทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลทาสาย
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายโฟมบอรด สื่อสิ่งพิมพ แผนพับ
สปอตวิทยุ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ  ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น  
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 4 ลําดับที่ 5 
หน้า แบบ ผ.02/8  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,131,400 บาท

งบบุคลากร รวม 2,637,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,637,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,851,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล กองชาง 
จํานวน 6 อัตรา  ซึ่งมีรายละเอียดเงินเดือน ดังนี้
   - ผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน 1 อัตรา
   - หัวหน้าฝายแบบแผนและกอสร้าง  จํานวน 1 อัตรา 
   - วิศวกรโยธา  จํานวน 1 อัตรา 
   - นายชางโยธา  จํานวน 1 อัตรา
   - นายชางไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา   
   - เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา   
2) เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
ในหนวยงานนี้และมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ที่กําหนด
     เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง จํานวน 2 ตําแหนง 
    -ผู้อํานวยการกองชาง เดือนละ 3,500 บาท /12 เดือน 
    -หัวหน้าฝายแบบแผนและกอสร้าง เดือนละ
1,500 บาท/12 เดือน
     เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 690,000 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองชาง และ
มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด
ดังตอไปนี้
     - พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 3 อัตรา
2. เงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเดนในอัตราร้อยละ 3,4 
หรือ 5% ของคาจ้างที่ได้รับแตละเดือน รวม 12 เดือน 
    เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.  กท.  และ ก.อบต. 
ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,281,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

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

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

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

คาเชาบ้าน จํานวน 56,400 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 13,600 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 261,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) คาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน จํานวน 36,000 บาท

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

2) คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
สําหรับเอกสารประเภทตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

3) คาแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง เชน 
คาจ้างแรงงานขุดลอกลําเหมือง คาจ้างแรงงานกําจัดวัชพืช ฯลฯ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

4) คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท

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

-เพื่อเป็นคาจ้างบุคคลภายนอก เชน คาจ้างออกแบบ
คารับรองแบบ  คาจ้างปรับปรุง  คาจ้างเครื่องจักรกล
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

5) คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําฯ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้
มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

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

2) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ตาง ๆ
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
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3) โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหาร
กิจการประปาหมูบ้าน

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ
บริหารกิจการประปาหมูบ้าน เชน คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ
ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 2  ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/19
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ค่าวัสดุ รวม 590,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

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

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า โคมไฟ โทรโขง ไม้ซักฟิวส
ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตชไฟฟ้า  หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ   
ลูกถ้วยสายอากาศ  รีซีสเตอร  มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรกเกอร  สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน,
จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล 
กลองรับสัญญาณ  ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ดอกลําโพง 
แผงวงจร ฮอรนลําโพง ผังแสดงวงจรตาง ๆ  
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
  *สําหรับซอมแซมหรือติดตั้งในสวนของสํานักงาน ตลอดจน
ในอาคารสถานที่ตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ ทต.ทาสาย 
  *สําหรับซอมแซมหรือติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)
ในพื้นที่ตําบลทาสาย
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท 
ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไม้ตาง ๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว  
เสียม  เลื่อย ขวาน  กบไสไม้  เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก
เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถส้วม  อางลางมือ ราวพาดผ้า
หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก  เครื่องยิงตะปู  นั่งร้าน ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก น้ํามันทาไม้  ทินเนอร  สี  ปูนซีเมนต 
ทราย  ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนตบล็อก  
กระเบื้อง สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ปูนขาว 
แผนดินเหนียวสังเคราะห หินคลุก ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ทอน้ําและ
อุปกรณประปา  ทอตาง ๆ  ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุพาหนะและขนสง สําหรับรถยนต
สวนกลาง และรถจักรยานยนต  รถกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ  
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก ไขควง  ประแจ  แมแรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน คีมล็อค  ล็อคเกียร  ล็อคคลัตช 
ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางรถยนต  น้ํามันเบรก น็อตและสกรู
สายไมล  เพลา  ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น  ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก เบาะรถยนต 
ชุดเกียรรถยนต  เครื่องยนต(อะไหล)  เบรก  ครัช  พวงมาลัย
สายพานใบพัด  หม้อน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรี่  จานจาย  ล้อ  
ถังน้ํามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  อานจักรยาน  ตลับลูกปน  
กระจกมองข้างรถยนต  กันชนรถยนต  เข็มขัดนิรภัย 
สายไฮดรอลิค ฯลฯ  
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก แกสหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล 
น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง 
ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
*สําหรับครุภัณฑพาหนะและขนสง  สําหรับรถยนตสวนกลาง
รถจักรยานยนต  รถกระเช้าไฟฟ้า  ฯลฯ 
*สําหรับครุภัณฑประเภทตาง ๆ เชน เลื่อยโซยนต 
 หรือครุภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
*สําหรับครุภัณฑประเภทอื่นที่ดําเนินการจัดซื้อระหวาง
ปีงบประมาณ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก  หนวยประมวลผล
ฮารดดิสกไดรฟ  ซีดีรวมไดรฟ  แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ(Key Board)  เมนบอรด (Main Board)
เมมโมรี่ซิป(Memory Chip)เชน RAM  คัตซีทฟีดเตอร
(Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ
(Printer Switching Box)  เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) เป็นต้น
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต 
(Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)  
แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) 
เราเตอร (Router) ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุจราจร จํานวน 100,000 บาท

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

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

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
หมู 4 บ้านแมลาว 
    -เป็นไปตามภารกิจถายโอน
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

งบลงทุน รวม 213,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 213,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั่ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู

จํานวน 184,400 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
46,100 บาท  รวมเป็นเงิน 184,400 บาท 
   เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
ธันวาคม 2563
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ลําดับที่ 18 หน้า แบบ ผ.03/3
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ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
จํานวน 4 หลัง ราคาหลังละ 6,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1) ขนาดกว้างไมน้อยกวา 4 ฟุต
  2)ภายในมีแผนชั้นปรับระดับ 2 แผน แบงเป็น 3 ชั้น
  3)บานเลื่อนกระจก พร้อมกุญแจล็อก
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ลําดับที่ 17 หน้า แบบ ผ.03/3

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800VA ราคา 2,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
   เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
  *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ลําดับที่ 144 หน้า แบบ ผ.03/19 และปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ลําดับที่ 20 หน้า แบบ ผ.03/3
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งานก่อสร้าง รวม 6,520,100 บาท
งบลงทุน รวม 6,520,100 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ครุภัณฑกอสร้าง

รถบดล้อเหล็ก ขนาด 1 ตัน จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด 1 ตัน
จํานวน 1 คัน  ราคา 200,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1)เป็นรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตนเอง
  2)ล้อเรียบ หน้าเหล็ก หลังเหล็ก
  3)เดินหน้าความเร็ว 0.4 กม./ชม. ระบบขับเคลื่อน 1 เกียร 
  เดินหน้า/1 เกียรถอยหลัง ระบบไฮโดรลิคการควบคุม
  ระบบสั้นสะเทือน คลัทซอัตโนมัติพื้นทางเรียบ 53 นิวตัน/
  เซนติเมตร
  4)ขนาดเครื่องยนต 9 แรงม้า น้ําหนัก 550 กิโลกรัม
  5)ระบบสตารท ระบบไฟฟ้าและระบบมือดึง
  6)เครื่องยนตเบนซิน
   ครุภัณฑดังกลาวไมได้กําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ 
ทต.ทาสาย มีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น
โดยประหยัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ลําดับที่ 19 หน้า แบบ ผ.03/3
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,320,100 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1) โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิด 
หมูที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ

จํานวน 285,700 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้าง
รางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร      
หนา 0.10 เมตร ยาว 120.00 เมตร 
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 8  หมูที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q588354.06  2197901.92
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q588238.56  2197937.13
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 8  หน้า แบบ ผ.02/55

10) โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 13 
บ้านเวียงกลาง

จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้างถนน คสล. 
ปริมาณงาน : จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 352.00 ตร.เมตร  
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q588658UTM  2194982
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q588744UTM  2194981
สถานที่ดําเนินการ : ซอยข้างวัด 1
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 60.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 240.00 ตร.เมตร  
พร้อมดินถมไหลทางตามสภาพ  
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q588520UTM  2194110
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q588560UTM  2194061
สถานที่ดําเนินการ : ซอยท้ายบ้าน
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 9 ยุทธศาสตรที่ 3  ลําดับที่ 4  
หน้า แบบ ผ.02/3
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11) โครงการกอสร้างโรงจอดรถ
เทศบาลตําบลทาสาย

จํานวน 406,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้าง
โรงจอดรถเทศบาลตําบลทาสาย
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร
จํานวน 2 หลัง 
สถานที่ดําเนินการ : เทศบาลตําบลทาสาย
   ที่พิกัด 47Q589844  2195259
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 10  
หน้า แบบ ผ.02/4

12) โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
เทลาน คสล. เทศบาลตําบลทาสาย

จํานวน 330,900 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้าง
รางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิด พร้อมเทลาน คสล.
ปริมาณงาน : 1) กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ยาว 62.00 เมตร 
2) เทลาน คสล. รวมพื้นที่ไมน้อยกวา 423.00 ตร.ม.
หนา 0.12 เมตร
สถานที่ดําเนินการ : เทศบาลตําบลทาสาย
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 7  
หน้า แบบ ผ.02/3
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2) โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิด 
หมูที่ 2 บ้านรองธาร

จํานวน 136,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้าง
รางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิด 
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ยาว 55.00 เมตร 
สถานที่ดําเนินการ : ซอยวัดรองธาร หมูที่ 2 บ้านรองธาร 
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q588091  2196646
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q588134  2196609
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 16 หน้า แบบ ผ.02/57 และ
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 9 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 3 
หน้าแบบผ.02/2

3) โครงการกอสร้างกําแพงกันดินทลาย
หมูที่ 2 บ้านรองธาร

จํานวน 215,400 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้างกําแพง
กันดินทลาย 
ปริมาณงาน : ขนาดความสูง 2.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร  พร้อมดินถมอัดแนน
สถานที่ดําเนินการ : ซอยเนรมิต  หมูที่ 2 บ้านรองธาร
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q588332  2196328
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q588374  2196350
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 2  
หน้า แบบ ผ.02/1

วันที่พิมพ : 26/8/2564  10:23:56 หน้า : 165/178



4) โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 3 บ้านทาสาย จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้างถนน คสล. 
ปริมาณงาน : จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 
180.00 ตร.เมตร  พร้อมดินถมไหลทางตามสภาพ 
สถานที่ดําเนินการ : ซอยข้างสุสาน
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q588668  2196181
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q588630  2196206
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 240.00 ตร.เมตร 
พร้อมดินถมไหลทางตามสภาพ 
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 17  
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q588223  2196067
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q588182  2196044
จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 180.00 ตร.เมตร 
พร้อมดินถมไหลทางตามสภาพ 
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 16 หมูที่ 3 บ้านทาสาย  
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q588243  2195888
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q588201  2195902
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 26 หน้า แบบ ผ.02/60 และ
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 9 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 5 
หน้าแบบผ.02/3
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5) โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 7 บ้านปาหัด จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้างถนน คสล. 
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 149.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 596.00 ตร.เมตร 
พร้อมดินถมไหลทางตามสภาพ
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 6 ถนนเรียบแมน้ําลาวตั้งแต
บ้านนายเมืองแก้ว พรมมา ถึงสะพานฯ หมูที่ 7 บ้านปาหัด
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q587550  2195225
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q587521  2195078
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่  5  ลําดับที่ 57  หน้า แบบ ผ.02/69 และ
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 9 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 6 
หน้าแบบผ.02/4

6) โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 8 บ้านหัวยบง จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้างถนน คสล.
ปริมาณงาน: จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 200.00 ตร.เมตร
พร้อมดินถมไหลทางตามสภาพ    
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 19     
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q585007  2193015
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q584961  2193033
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 400.00 ตร.เมตร 
พร้อมดินถมไหลทางตามสภาพ  
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 1 หมูที่ 8 บ้านห้วยบง  
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q586162  2194353
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q586148  2194446
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 9 ยุทธศาสตรที่ 3  ลําดับที่ 1  
หน้า แบบ ผ.02/1
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7) โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้างถนน คสล.
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 600.00 ตร.เมตร 
พร้อมดินถมไหลทางตามสภาพ
สถานที่ดําเนินการ : ซอยสระหลวง หมูที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q587918  2190604
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q587783  2190638
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 9 ยุทธศาสตรที่ 3  ลําดับที่ 2  
หน้า แบบ ผ.02/2

8) โครงการกอสร้างถนน คสล. และขยายไหลทาง คสล.
หมูที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม

จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้างถนน คสล.
และขยายไหลทาง คสล. ปริมาณงาน : 
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 570.00 ตร.เมตร 
พร้อมดินถมไหลทางตามสภาพ
สถานที่ดําเนินการ : ซอยทางเข้าสุสาน หมูที่ 10  
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q590793UTM 2195378
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q590701UTM 2193635
จุดที่ 2 ขยายไหลทาง คสล.  มีพื้นที่ไมน้อยกวา 
17.50 ตร.เมตร พร้อมดินถมไหลทางตามสภาพ
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 3 หมูที่ 10  
พร้อมดินถมไหลทางตามสภาพ 
  ที่พิกัด 47Q591008UTM 2193822
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 4  
หน้า แบบ ผ.02/2
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9) โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิด 
หมูที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ

จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการกอสร้าง
รางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิด 
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
หนา 0.10 เมตร ยาว 148.00 เมตร 
สถานที่ดําเนินการ : ซอย 6 หมูที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ
  จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q591987  2193735
  จุดสิ้นสุดที่พิกัด 47Q592136  2193737
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
 *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 6  
หน้า แบบ ผ.02/2

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการจัดซื้อถังกรองสนิทเหล็กสําเร็จรูป 
พร้อมวัสดุอุปกรณ หมูที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ

จํานวน 64,600 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดซื้อถังกรองสนิมเหล็ก
สําเร็จรูป พร้อมวัสดุอุปกรณ
ปริมาณงาน 
  1) ถังกรองสนิมเหล็กสําเร็จรูป ทรงกระบอก 
  2) ขนาด ศก. 1.00 เมตร สูง 1.20 เมตร  พร้อมวัสดุอุปกรณ
  สําหรับกรองน้ําที่อยูภายในถัง 
  3)อุปกรณสําหรับประสานเข้าระบบ จํานวน 1 ถัง 
  4)รวมคาแรงติดตั้ง 
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 1  
หน้า แบบ ผ.02/1
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 500,000 บาท

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

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกในพื้นที่ตําบลทาสาย จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อหินคลุกเพื่อปรับปรุง
ผิวจราจรในพื้นที่ตําบลทาสาย
ปริมาณงาน : จํานวน 880 ลบ.เมตร
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 9  
หน้า แบบ ผ.02/3

โครงการปรับปรุงศูนยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดําริฯ (สํานักปลัด)

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุง
ศูนยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ
   รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสาย กําหนด
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 9 ลําดับที่ 1 หน้าที่ แบบ ผ.02/1

โครงการปรับปรุงเสาธงชาติเทศบาลตําบลทาสาย จํานวน 198,000 บาท

- เพื่อปรับปรุงเสาธงชาติเทศบาลตําบลทาสาย
ปริมาณงาน : ขนาดฐานกว้าง 6.00  เมตร ยาว 6.00 เมตร
   รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
สถานที่ดําเนินการ : สํานักงานเทศบาลตําบลทาสาย
ที่พิกัด 47Q 589849   UTM 2195250
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 3  ลําดับที่ 11 
หน้า แบบ ผ.02/4
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โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลทาสาย

จํานวน 270,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงอาคารศูนย ศพด.
ปริมาณงาน : 
  1. ปรับปรุงฝ้าเพดาน  
  2. ปรับปรุงหลังคา
  3. เทลานคสล. หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไมน้อยกวา
120.00 ตารางเมตร
สถานที่กอสร้าง : อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทาสาย
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 4  
หน้า แบบ ผ.02/4

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค 
หมูที่ 4 บ้านแมลาว

จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค
หมูที่ 4 บ้านแมลาว 
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 13.00.เมตร 
สถานที่กอสร้าง : บริเวณอาคารอเนกประสงคประจําหมูบ้าน 
หมูที่ 4 บ้านแมลาว  ที่พิกัด 47Q588412  2195715
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 3  
หน้า แบบ ผ.02/2
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โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค
เทศบาลตําบลทาสาย

จํานวน 263,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค
เทศบาลตําบลทาสาย  ปริมาณงาน : 
1) กั้นห้องโดยใช้วัสดุผนังเบาพร้อมติดตั้งประตู-หน้าตาง
2) ปูกระเบื้องเคลือบชนิดเงา
มีพื้นที่ไมน้อยกวา 225.00 ตร.เมตร
สถานที่กอสร้าง : เทศบาลตําบลทาสาย
ที่พิกัด 47Q589823  2195235
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ทาสายกําหนด
  *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 3 ลําดับที่ 12 
หน้า แบบ ผ.02/4

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 
(คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 55,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการสงเสริมกิจกรรมทางการเกษตรตําบลทาสาย จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรม
ทางการเกษตรตําบลทาสาย  เชน คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ตลอดจน
คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ  คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น  
สําหรับกิจกรรม
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 7 ลําดับที่ 1 
หน้า แบบ ผ.02/11   
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2) โครงการอนุรักษทรัพยากรน้ํา ปลอยปลาคืนหนอง
สร้างแหลงอาหารให้ชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงตามหลักธรรมาภิบาล เชน คาป้าย 
คาพันธุสัตวน้ํา ตลอดจนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ  
คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น ได้แก
 -กิจกรรมการรณรงคสงเสริมห้ามจับปลาในฤดูปลาวางไข
 -กิจกรรมจัดทําแหลงอนุบาลพันธปลา
 -กิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ํา และกิจกรรมอื่น ฯลฯ
   *เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   *ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 9 ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 1
หน้าแบบ ผ.02/5
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 95,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เชน 
คาวัสดุอุปกรณ  คาป้าย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสนับสนุนการจัดทําระบบบันทึกข้อมูล 
และคาตอบแทนวิทยากร ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
     1. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
     2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
    *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 7 ลําดับที่ 6 หน้า แบบ ผ.02/108
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2)โครงการป้องกันไฟปาตําบลทาสาย จํานวน 25,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอนุรักษปาต้นน้ํา การป้องกันและ
ระงับไฟปา  เชน คาจ้าง/คาตอบแทนทําแนวกันไฟ  ดับไฟปา  
เดินสํารวจปาและการรณรงค สงเสริมกิจกรรมปลูกปา  และ
คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เชน ไม้ตบไฟ ถังฉีดน้ําดับไฟปา ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
2) เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรม/ให้ความรู้อาสาสมัคร
ป้องกันไฟปาตําบลทาสาย เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
3) เพื่อรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่
ตําบลทาสาย
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
   *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 7 ลําดับที่ 1 หน้า แบบ ผ.02/107

3) โครงการสร้างความชุมชื้นคืนผืนปา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสร้างความชุมชื้นคืนผืนปา
เชน คาป้าย วัสดุอุปกรณอื่น  คาอาหารกลางวัน  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับจัดทําฝายชะลอน้ํา
ตลอดจนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการจัดทําฝายต้นน้ําลําธาร
ตามแนวพระราชดําริฯ เก็บกักน้ําเพื่อใช้ในการเกษตร ฯลฯ 
ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
และจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
   *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 7 ลําดับที่ 4 หน้า แบบ ผ.02/108
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4)โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

1) เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อฟ้นฟูปาไม้ตามสภาพธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ 
เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดภาวะโลกร้อน เชน คาป้าย คาวัสดุ
อุปกรณ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
2) เพื่อเป็นการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติตามโครงการ "รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน"ฯลฯ
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
    *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 7  ลําดับที่ 5 หน้า แบบ ผ.02/108

5) โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ เชน คาป้าย ตลอดจนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น  
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรที่ 7 ลําดับที่ 7 หน้า แบบ ผ.02/108  
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6)โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกาชเรือนกระจก
และลดการใช้พลังงาน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดกาชเรือนกระจก และลดการใช้พลังงาน เชน คาป้ายโครงการ 
คาป้ายประชาสัมพันธ  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น  
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 1 
หน้า แบบ ผ.02/9  

7)โครงการฟ้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฟ้นฟูและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  เชน คาป้ายประชาสัมพันธ
สื่อสิ่งพิมพ แผนพับ วารสาร สปอตวิทยุ คาวัสดุอุปกรณสําหรับ
ทํา EM ball ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจํา
เป็น  
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   *ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 5 ลําดับที่ 2 
หน้า แบบ ผ.02/9  
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